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Weinig belangstelling voor
Structuurvisie in Wilnis
BEDANKT!
Vanavond extra bijeenkomst raad: komt er overtelling?
De nummers 1 en 2 van lijst gingen uit hun dak toen bekend werd dat zij 2 zetels hadden
Wilnis - Als de belangstelling voor
de Week van de Structuurvisie, van
24 september tot 1 oktober, overal
net zo groot is geweest als in Wilnis het geval was, is de ‘informatiekaravaan’ een ervaring rijker en een
illusie armer geworden. Woensdag

29 september jl. liet de Wilnisse bevolking het massaal afweten tijdens
de presentatie van de Week van de
Structuurvisie op het parkeerterrein naast Dorpshuis De Willisstee.
Slechts een enkele bezoeker liet zich
zien en dan nog voornamelijk bij de

kraam van de firma Ruizendaal die
er met (overheerlijke) streekproducten stond. Alleen een handvol ambtenaren was er om informatie te geven of vragen te beantwoorden. Echter deze ‘voorlichters’ hadden weinig
of niets anders te doen dan te ge-

nieten van hun avondmaaltijd die
door een cateringwagen ter plaatse
werd verzorgd. Onder de grote paraplu, in de twee dubbeldeksbussen
en bij een aantal marktkramen was
over een breed gebied informatie
te vinden over de nieuwe gemeente. Mooi van opzet en goed bedoeld,
maar aan de meeste Wilnissers was
het niet besteed. Te hopen is dat de
informatiekaravaan in de andere zeven dorpen van de nieuwe gemeente meer bezoekers heeft getrokken,
anders is het alleen maar een (te)
dure
grap geweest.
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Fout geconstateerd bij
telling op stembureau twee
Auto uit de bocht, twee auto’s te water
De Ronde Venen – Vanavond om
zeven uur komt de Rondeveense
raad met spoed bijeen. Burgemeester Burgman heeft besloten een extra raadsvergadering uit te schrijven, na een klacht van een burger
dat er bij een van de stembureaus
een fout is geconstateerd bij de telling, c.q invulling van de stemlijsten.
De gemeenteraad is bijeen geroepen om te bespreken of er tot een
algehele of een gedeeltelijke telling
zal moeten worden besloten. In verband met deze kwestie zijn in ieder geval de geplande coalitiebesprekingen (althans in het openbaar) ook uitgesteld. Wat is er aan
de hand...

gekregen. Dat kon niet aangezien
hij zeker wist dan er mensen zo en
zo hun stem daar hadden gegeven
aan J.W Koedam. Ook Jan Willem
Koedam en zijn vrouw hadden daar
gestemd. Het gemeentehuis gebeld,
een klacht ingediend en toen begon
het feest, wat nu te doen?

Extra raad
De burgemeester besloot na diverse besprekingen en telefoontjes om
direct woensdag een extra vergadering bijeen te roepen om de raad te
laten besluiten of er hertelling nodig is. Gezien de kieswet kan alleen
de raad hier toe nog besluiten. De
burgemeester schrijft aan de raad
o.a: “Naar aanleiding van klacht is
Verkiezingen
het stemverloop in de verschillende
Vorige week woensdag zijn er in de stembureaus kritisch geanalyseerd.
gemeente De Ronde Venen verkie- Hierbij is gebleken dat er bij stemzingen gehouden. Op woensdag- bureau 2, 29 stemmen zijn toegeavond rond de klok van elf wer- dicht aan de nummer 4 van RVB,
den de voorlopige uitslagen bekend hoewel ze naar nummer 5, de heer
worden gemaakt. De VVD was een Koedam hadden gemoeten. Daargrote winnaar, het CDA werd de mee wordt aangegeven dat indergrootste partij en een nieuwe par- daad gerede twijfel bestaat over het
tij lijst 8 kreeg maar liefst 2 zetels. resultaat van de uitslag van stemGrote verliezer van RVB.
bureau 2. Dat gegeven zou aanleiding geven tot hertelling van de reFeest en/of verdriet bij partijen
sultaten van stembureau 2. Hiermee
Echter wie er nu in de raad zouden kunnen de geconstateerde gebrekomen was nog niet bekend, want ken uit de wereld geholpen wormet zogehete voorkeurstemmen den”, aldus de burgemeester. “Echkun je jezelf als raadslid omhoog ter, om te voorkomen dat er gevoewerken en zo toch een plaatsje in lens kunnen blijven ontstaan dat “er
de nieuwe raad veroveren.
iets niet goed is’ met de vaststelling
De Ronde Venen – “Wat wordt het van
en krijgt
hij een
motie van wande uitslag
van verkiezingen
is in
toch tijd dat de gemeenteraadsver- onze
trouwen.
Cees Houmes
van
D66
Bekend
democratie
geen goed
gevoel.
kiezingen
komen
en dit college
verwoordde
de motie
waarom
De
avond na
de verkiezingen
was en
er Om
dat uit deinwereld
te helpen
zou,
een raadsvergadering
groot deel van deze
de een
wethouder
deze motie
verdienen raad
werdworeen als
soort preventieve
maatregel,
den uitgedeeld
vernieuwd. waarop
Wat hierstond
toch steeds
de: “Allereerst
hetworden
Estafetteproject.
lijst
wie er gekozen
kunnen
voor heropnieuw gebeurt
kan toch
Een telling
Hoewelvandedegemeenteraad
afuiteindelijk
een plaatsje
in niet.
de raad
stemmen in allede
stemwethouder
die krijgen.
maar aanrommelt,
spraak had met de wethouder dat,
zouden
kunnen
De officiële bureaus.
een raad
alles maarzouden
goedvindt.
cijfers
perdie
stembureau
vrij- als er wijzigingen zouden zijn in de
Coalitiepartijen
noguur
steeds
samenwerkingsovereenkomst met
dagochtend
om die
11.00
af te niet
ha- Termijn
begrijpen
is en oppoBouwfonds
en zolang
er geen
duilen
zijn opwat
hetdualisme
gemeentehuis.
Dat Bij
gedeeltelijk
of geheel
overtellen
sitiepartijen
dieen
geen
voe- is
delijkheid
zou
zijn over
de10wijze
werd
gedaan
al oppositie
snel bemerkhet aan te
bevelen
dat we
derende
en broer
ook alles
over hun
waarop starten
het tekort
plan van
te
vanmaar
raadslid
Jan kant
Wil- cember
metophetditonderzoek
latenKoedam,
gaan.” nummer vijf op de lijst van
maarde
liefst
twee en een en
halfdie
miljoen
lem
geloofsbrieven
dag
Niet RVB,
mis dat
te verstane
euro eventueel
zou zijn opgelost,
van
zijn broeropmerkingen
bij stembu- dan
besluitendeofwethouu over
van diverse
belangstellenden,
der eerst
raad zou of
komen
reau
2 de Meijert
0 stemmenmaar
had wilt
gaan bij
totde
overtellen
niet. voor
Alsook van raadsleden, na de gemeen- hij de overeenkomst van samenwerteraadsvergadering
van
tekenen.
deze
Ook
de lijsttrekkers van
hetdonderdag
CDA en VVDking
warenzou
dolblij
met hun“Ondanks
overwinningen
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iede- afspraken met de raad heeft wetre keer weer als de gemeenteraad houder Rosendaal, deze overeenvan De Ronde Venen vergadert, dan komst met Bouwfonds getekend,
vraag je je als toehoorder af, wat ge- zonder overleg met de raad, midden
beurt hier toch? Donderdag jl. was in de vakantie, op 14 juli jl.
het weer wethouder Rosendaal die
onder vuur lag en niet voor de eer- Bouwplan
ste keer. De afgelopen jaren is hij Op 16 september jl. is gebleken dat
heel wat keren op het matje geroe- een afspraak van wethouder Rosenpen door de raad. Heeft hij al meer- daal met de raad dat, bij omvangdere malen te horen gekregen dat rijke ontwikkelingen binnen de Wet
hij beter naar de raad moest luiste- Ruimtelijke Ordening artikel 19-2,
ren. Steeds opnieuw bood hij dan die politiek gevoelig zouden kunzijn excuus aan, beloofde het niet nen liggen eerst de raad zou wormeer zo te doen, maar steeds op- den gehoord, ook niet is nagekonieuw gebeurde het weer.
men. Tevens is gebleken dat deze
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Zat
er onder zijn verantwoordelijkheid
Nu was de maat weer overvol bij gebeurt dan wel dat deze wethouD66. Zij dienden dan ook een zo- der een onwaarheid heeft gesprogeheten motie van treurnis in, een ken. Deze wethouder op een eerder
soort gele kaart zou je kunnen zeg- moment een procedure niet correct
gen. De volgende kaart is dan rood heeft doen uitvoeren, door niet tij-

dan zou er op zaterdag 11 december tot hertelling kunnen worden
overgaan en kan de raad 15 december het onderzoek van de geloofsbrieven afronden tijdens de raadsvergadering”.
Hierover gaat de raad hedenavond
praten. Raadslid Koedam laat desgevraagd weten, dat hij het heel
vervelend vind allemaal: “Ik wil niet
spreken over fraude of vergissingen. Ik weet niet hoe het is gebeurd,
maar het klopt niet. Het gaat mij er
ook niet om dat ik er de p in heb
dat ik er niet inkom, het gaat mij erom dat ik wil dat de kiezers die op
mij hebben gestemd weten dat hun
stem ook echt bij mij terecht is gekomen.

Jan Willem Koedam wil de stemmen
die hem toekomen

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet
dig nakomen van een gerechtelijke
uitspraak, waarmee hij de gemeente
meer dan 50.000 euro schade heeft
berokkend.
Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wethouder Rosendaal de raad blijkbaar
niet serieus neemt. Dat hij er moeite
mee heeft om
beMijdrecht
- zorgvuldigheid
Denk je een temooi
trachten bij procedures
en de finankerstcadeau
voor je personeel
ingekocht te hebben, maar doe je zoiets
doms! Nelie Groenendijk van Boekhandel Mondria deed dit afgelopen
zaterdag 27 november. Zij had 12
prachtige leren tassen kunnen inkopen, die werden zaterdag bezorgd.
Daar mocht het personeel natuurlijk
niets van weten, dus toen zij even
weg moest nam zij de doos (grote
doos!) mee naar buiten en zette hem
naast de auto. Eerst wilde ze wat
boodschappen in de auto zetten en
daarna die grote doos. Helaas vergat
ze dat laatste! Ze reed om ongeveer
12.30 uur weg van haar parkeerplaats achter Good for You. Dat is
een prive -parkeerplaats waar alleen
betreffende ondernemers en bewoners mogen parkeren. Om 12.45 uur
was de doos weg! Wie heeft deze
doos meegenomen? Ik heb er 10%
van de verkoopwaarde van de tassen voor over als het (ongeschonden) teruggebracht wordt.

Noodoproep
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toekomt”.De bestuurster
van de auto kon op eigen kracht het
voertuig verlaten. Beide auto’s waren total loss. Ook de lantaarnpaal
belandde in het water. Voor zover
bekend kwam de bestuurster met
de schrik vrij.
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4,2%!!!
4,4%!!!
FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37
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U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
KIJK VOOR AANBOD OP:

Flexibel

www.RossUm-mijDREchT.nl

10 CM SLANKER

BINNEN 4 WEKEN!
Sporten & Ontspannen

Kijk
snel
opofonze
website!
Met
een
2652 rittenkaart!

Bozenhoven 65-67 | Mijdrecht | Tel. 0297-24 24 24 | Fax 0297-27 40 00
* voor de niet deelnemende panden kunt u even een afspraak maken, ook voor zaterdag a.s.

www.amstelhof.com

Hoe gezond

Flexibel
ben jij?

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

Sporten & Ontspannen

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Doe
de26vitaliteitscheck!
Met
een
of 52 rittenkaart!
www.kunstuitleen-timeless.nl

www.amstelhof.com

Fit4Kids spetterend afgesloten
in Veenweidebad
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

De Ronde Venen - Leerlingen van samenwerking met Zwemvereni- naar school te gaan, bijvoorbeeld
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www.kunstuitleen-timeless.nl
Twistvlied hebben op woensdag gen een tas met daarin gezonde en verzameld. Kinderen met voldoende
24 november het nieuwe project sportieve verrassingen die door ver- stempels mochten meedoen aan de
Fit4Kids spetterend afgesloten. In schillende bedrijven mogelijk wer- afsluiting.
totaal hebben zeventig Kinderen die den gemaakt. Zo kregen alle kindehun paspoortje van dit project vol ren van de Albert Heijn een appel en Fit4Kids
hadden een gratis plons gemaakt in een vruchtendrank, stopte de Hema Fit4Kids is een project waarin extra
het Veenweidebad. Na afloop kre- een stuiterbal en jojo in het tasje, aandacht wordt gegeven aan meer
gen zij hun welverdiende sportie- kregen
zij een bon van Duo Sports bewegen en gezonde voeding bij
meer dan
ve verrassing. En natuurlijk bracht en van het Veenweidebad kregen kinderen. Fit4Kids wordt in opdracht
mascotte Sprinter ook een bezoekje. de kinderen een gratis zwemkaartje. van gemeente De Ronde Venen uitVan Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel
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D66. Een motie die er niet om liegt.
Kinderen sluiten spetterend af met mascotte Sprinter Fit4Kids
(Vervolg elders in deze krant)

Opel Corsa EcoflEx
flEx
Uit voorraad met:

€

5.000,-

vOOrDEEl!

Nu 0% rente!

www.vankouwen.nl

LET OP!!
GÉÉN
KRANT
ONTVANGEN?
MELDT U DIT VÓÓR DONDERDAGMIDDAG
15.00 UUR OP 0297-581698 EN HIJ WORDT

GEGARANDEERD NABEZORGD!

De mooiste vakantiefoto

Nelie Groenendijk
De Ronde Venen
- Tijdens de vaBoekhandel
Mondria,
kantie
wordt het
gefotograDe
Lindeboom
11, meest
Mijdrecht
feerd.
Uit die grote stapel foto’s
tel:
0297-281855

2

RENTE 10 JAAR VAST

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40
www.restaurantcorfu.nl

Lieve kiezers....

6 oktober 2010
1 december

heeft ieder clublid van fotoworkshop De Ronde Venen zijn of haar
mooiste vakantiefoto gekozen. In

gezondheidscentrum
Croonstadt
zijn al die zomerse beelden de gehele maand oktober te bekijken. Nu
moest de foto niet alleen de ‘mooiste vakantiefoto’ zijn, maar ook ‘in
een reisbrochure passen’. Dit zijn
twee criteria die er toe geleid hebben dat veel clubleden een foto

aanleverden met heldere, vrolijke
kleuren, een sprekende zonsondergang of bijzondere vergezichten. De
tentoonstelling geeft een gevarieerd
beeld en luidt op een fleurige wijze
het nieuwe seizoen van fotoworkshop De Ronde Venen in. Voor meer
info en foto’s: www.fotoworkshop.nl
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Nieuwe Meerbode - 1 december 2010
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

GemeentelIjke BekenDmAkInGen
seRVIcelIjn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
seRVIcepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
AfVAlBRenGstAtIon
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
spReekuuR colleGe
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.
melDpunt ZoRG & oVeRlAst
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde
Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De
Ronde Venen werkt met servicenormen.

van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam

Aard van het project

Activiteit

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Wilnis
Dorpsstraat 72

Vernieuwen van de fundering

Monument

W-2010-2002

straatnaam

Aard van het project

mijdrecht
Derde Zijweg 8
Nijverheidsweg 2
Vinkeveen
Baambr. Zuwe 128E
Herenweg 254 R1
Waverveen
2e Velddwarsweg 1
Wavervancken 2

Activiteit

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Vergroten van opslagruimte
Vergroten van bedrijfspand
met een serre

Bouwen
Bouwen

W-2010-2042
W-2010-2036

23-11-2010
16-11-2010

Slopen van een woonhuis
Vervangen van een beschoeiing

Slopen
Bouwen

W-2010-2040
W-2010-2039

15-11-2010
18-11-2010

Verwijderen van
asbesthoudend materiaal
Vergroten van een
woning met een serre

Slopen

W-2010-2038

11-11-2010

Bouwen

W-2010-2043

9-11-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
VeRleenDe BouWVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Vinkeveen
Voorbancken 4
Voorbancken 12c

Vergroten van een bedrijfsruimte
Oprichten van een bedrijfswoning

2010/0493
2010/0518

22-11-2010
22-11-2010

Wilnis
Dorpsstraat 72

Vernieuwen van de fundering

2010/0494

18-11-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking

AGenDA InfoRmAtIeBIjeenkomst RAAD 1 DecemBeR 2010
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.00 uur
AGenDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Memo Uitslag verkiezingen gemeenteraad
Naar aanleiding van een melding van de heer J.W.A.C. Koedam over de juistheid van
de uitslag van de verkiezingen wordt hierover in de raad van gedachten gewisseld.
4. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

12-11-2010

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Helmstraat 9, 3641 EV in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 1 december 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn
wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan
alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden
ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.
AAnVRAAG VeRGunnInG ex. ARtIkel 11 monumentenWet 1988
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een aanvraag is ingediend voor een vergunning op grond
van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 t.b.v. het restaureren van het schip van de Janskerk, Kerkstraat
11, 3641EM in Mijdrecht, een rijksmonument. De Monumentencommisie is om advies gevraagd en heeft
positief op de aanvraag en de beschreven werkzaamheden geadviseerd. Het ontwerpbesluit ten aanzien
van deze aanvraag ligt vanaf 25 november 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van artikel 14a
lid 2 van de Monumentenwet 1988 en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan
een ieder tot 6 januari 2010 een zienswijze tegen deze aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

AGenDA RonDe tAfel GespRekken omGeVInG, op WoensDAG 1 DecemBeR 2010.
AttentIe: AAnVAnG GeWIjZIGD nAAR 20.00 uuR
In Het GemeenteHuIs te mIjDRecHt
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. onDeRWeRpen VAnuIt Het colleGe:
A. Beheerplan Kunstwerken 2010 – 2014 (raadsvoorstel nr. 00069/10) (45 minuten)
Voor de uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan 2010 - 2014 wordt voor de extra benodigde middelen
een voorstel gedaan dit incidenteel te bekostigen uit de saldireserve en dit op te nemen in het bij de voorjaarsrapportage aan te beiden meerjarenperspectief.
2. oVeRIGe onDeRWeRpen en onDeRWeRpen AAnGeDRAGen DooR RAAD:
A. Memo project verbetering doorvaart De Heul (30 minuten)
De fractie VVW voor Samenwerkende Kernen heeft verzocht de memo op de agenda te plaatsen. Bij de
behandeling wil de fractie vernemen of er naar aanleiding van de visie van de recreatieondernemers op het
project De Heul in Vinkeveen, mogelijkheden zijn om het project alsnog (gewijzigd) voort te zetten.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.

ADVIes en steunpunt
HuIselIjk GeWelD
stAD en ReGIo utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

te koop:
Kleine houten slee 5 euro.
Tel. 0297-287749

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich
aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

te koop:
te koop:
Cleosun beweegbare zonnehe- Grenen box incl. boxkleed
mel 10 lampen.Tel. 0297-286212 35 euro. Tel. 0297-281065

Veiligheidstoets dijken
langs de Burgemeester
Padmosweg Van start
Dijken beschermen bewoners en hun
bezittingen tegen het water. Omdat
dijken na verloop van tijd inzakken of
uitdrogen, controleert Waternet regelmatig of de dijken nog aan de veiligheidsnormen voldoen. Dat gebeurt
door de hoogte en de breedte van alle
dijken op te meten en de bodemgesteldheid en de grondwaterstand te
onderzoeken. Ook inventariseren
we alle objecten op en naast de dijk,
waaronder bomen. Alle onderzoeksgegevens gebruiken we om te beoordelen of de dijken sterk genoeg zijn.
Binnenkort gaan we in uw omgeving
aan de slag.

Helaas lukt het onderzoek aan de
dijken niet zonder enige overlast.
Sondeer- en boorwagens en kleine
rupsvoertuigen kunnen oponthoud
veroorzaken op de openbare weg. Op
percelen in privé-eigendom voeren we
grondboringen en landmetingen uit
en plaatsen we meetapparatuur. Het
verkeer leiden we uiteraard in goede
banen. Het toetsen van de dijken
kan enige maanden duren. Zodra
de uitslag van de toetsing bekend is,
ontvangen alle perceeleigenaren en
omwonenden weer bericht.

ToeTsing AA, Heicop
en AngsTel

Meer weTen?

de werkzaamheden vinden plaats
langs de Burgemeester Padmosweg
te mijdrecht over een afstand van 2,5
kilometer. medewerkers van Fugro
ingenieursbureau b.v. starten in de
week van 6 december met de werkzaamheden. naar verwachting zijn zij
in april 2011 klaar.

uit in opdracht van waterschap amstel, gooi en Vecht. met vragen kunt
u terecht bij waternet, bereikbaar
via telefoon 0900 9394 of op www.

waternet voert het werk aan de dijken

waternet.nl/dijkonderzoek.

Zangles

voor jong & oud
Letske: 06-30350616
of 0297-262311

te koop:
Doos keukenspullen 10 euro. 3 koperen bokaaltjes 10 euro. 4 plantenboekjes 10 euro.
Grossf. verstb. zwarte tuinst. +
b. 35 euro.
Tel. 0297-241360

te koop:
te koop:
te koop:
te koop:
Mooi eiken theemeubel 100 eu- Verzameling half edelstenen.
Allesbrander Etna v.a. 145 euro. Box met Duplo en 2 platen
ro. Mooi kersen vitrinekast 2
Tel. 0297-362601
25 euro. Tel. 0297-531940
Tel. 0172-508517
deuren/glas + 3 laden 150 euro.
Tel. 0297-286323
te koop:
Bankstel 2,5-zits + 2 stoelen
stof alcantara mosgroen 350
euro.
Tel. 0297-282451
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
te koop:
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Antiek grenen eethoek uitschuiftafel met 6 stoelen 300
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
euro.
1 regel
G
Tel. 0297-255778

Gratis kabaal

2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Te huur

2

Opslagboxen in Mijdrecht
Prijzen vanaf e7,00 per m2 per maand.

InlIchtIngen:

020-6451457 / 06-20869181

Telefoon:

r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode

Kunstgebitten
Reparaties
Implantaten
t: 0297-285056
Raadhuisstraat 13
3648 AR Wilnis
Aangesloten bij zorgverzekeraars
Lid van het ONT ....
(organisatie Nederlandse Tandprothetici)

Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen

Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
GRATIS TRAINING VOOR
BARVRIJWILLIGERS: INSTRUCTIE
VERANTWOORD ALCOHOLSCHENKEN

2007 is een HKZ certificering ook mogelijk voor de sector
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Certificatie
is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de
cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend
en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. De
HKZ normen zijn vastgesteld door de Stichting HKZ. Dat
doet zij samen met een groot aantal deskundigen vanuit
de branches Zorg en Welzijn. Bij HKZ-certificatie toetst een
externe Certificerende Instelling of een organisatie voldoet
aan de kwaliteitseisen van de Stichting HKZ. Deze toetsing
heeft plaatsgevonden op 14 september en 4 november.
Er wordt gekeken naar de uitvoering van de projecten en
activiteiten en naar de wijze waarop geëvalueerd wordt
en eventuele verbetermaatregelen worden genomen. Na
afloop hebben directie, bestuur en de medewerkers van
De Baat te horen gekregen dat de organisatie de toetsing
glansrijk heeft doorstaan. Vooral de professionaliteit, de samenwerking, de goede sfeer en de betrokkenheid van de
medewerkers zijn sterke punten van de organisatie. Met de
certificering toont De Baat aan dat ze over de volle breedte
van de organisatie aan hoge kwaliteitsnormen voldoet en
het belang van de klant centraal stelt in de dienstverlening.
Het certificaat voor De Baat is drie jaar geldig. Tot die tijd zal
er jaarlijks een herhalingsaudit plaatsvinden.

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

Buurtkamer Vinkeveen, Tuinderslaantje 4.
geopend op dinsdag en donderdag van 10 00-12 00 u.

NIEUW IN VINKEVEEN: BUURTKAMER
VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Goede opkomst start Buurtkamer Vinkeveen
Op 18 november opende de Buurtkamer te Vinkeveen voor het eerst haar deuren. Ruim 25 belangstellenden uit alle geledingen van de Vinkeveense
samenleving hebben een kijkje genomen in de
mooi ingerichte zithoek met veel oranje accenten.
De Buurtkamer is een unieke samenwerking van de
Bibliotheek en Welzijnsinstelling De Baat om een
ontmoetingsplek voor ouderen, 55+ (ook ‘jongere
ouderen’ zijn van harte welkom) te creëren. Doel van
de Buurtkamer is een gastvrije inloopmogelijkheid
te bieden waar van alles kan, maar niets moet. Er
kunnen diverse kranten en tijdschriften worden gelezen. Er kunnen spelletjes worden gedaan (er is een
heel mooi schaak-/damspel). Of creatieve dingen
doen. Maar gewoon van een (gratis) kopje koffie of
thee genieten al dan met een praatje is ook mogelijk.
Deze morgen werden ook de (inmiddels 5) gastvrouwen en –heren voorgesteld. Zij zorgden er voor dat
iedere bezoeker gastvrij onthaald werd. Zij hebben
zich de afgelopen al bezig gehouden met het inrichten van de ruimte en ook het aangrenzende terras
te verfraaien, zodat er bij mooi weer ook een fijne
buitenplek is. Hopelijk zet de belangstelling zich
voort en zullen ook andere ouderen de Buurtkamer
weten te vinden. De Buurtkamer is elke dinsdag- en
donderdagochtend van 10 00-12 00 uur geopend. In
de bibliotheek achter de Boei, Tuinderslaantje 4 Vinkeveen. Op 21 december zal de Buurtkamer officieel
worden geopende door scheidend wethouder Jan
van Breukelen, die zich de afgelopen 8 jaar voor welzijn, inclusief alle ouderenprojecten in de gemeente
de Ronde Venen heeft ingezet.

“...ZOEKT VRIJWILLIGERS”

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken. Er is, onder andere, een digitale vacaturebank waar
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en
informatie aan vrijwilligers en organisaties. Meer informatie:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Vrijwilligerswerk: actuele vacatures in De Ronde Venen
- Stichting De Baat zoekt een gastvrouw of gastheer bij
de filmvertoning (vacaturenummer 2132): In een gezellig team van minimaal 3 vrijwilligers verzorg je de film
middag in Maria Oord. Stoelen klaar zetten. Kaartjes verkopen en een introductie praatje bij de film houden. In
pauze koffie schenken. Na afloop stoelen opruimen.
- Stichting De Baat zoekt een vrijwilliger voor de bediening van de Dvd-apparatuur bij de filmvertoning (vac.
2133): Zorgen dat dvd apparatuur werkt bij filmvertoning in Maria Oord. elke maand op de 1e of 2e donderdag van de maand. Zorg dragen voor aanwezigheid van
de geprogrammeerde film. Ondersteuning bij gastvrouw
en gastheer.
- Stichting De Baat zoekt een informatief huisbezoeker
(vac 1896): Kom bij dit gezellige team om 75 jarigen in de
gemeente De Ronde Venen te bezoeken en hen te voorzien van informatie over de sociale kaart.
Ben u nieuwsgierig geworden naar bovenstaande of andere vacatures, kijk dan op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info (“u zoekt vrijwilligerswerk”) of neem contact
op met Dyanne van Tessel, coördinator van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk (0297 230280 op dinsdag en donderdag,
of d.vantessel@stichtingdebaat.nl).

HKZ CERTIFICAAT VOOR
STICHTING DE BAAT
Op 4 november heeft Stichting De Baat
officieel het HKZ-certificaat behaald. De letters HKZ staan
voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. Sinds

Met de nieuwe rubriek “...zoekt vrijwilligers” wordt organisaties de mogelijkheid geboden een oproep voor
vrijwilligers te plaatsen op deze pagina..
De Knutselclub zoekt vrijwilligers
De knutselclub ’Kinderen helpen Kinderen’ aan de Schepenenstraat 9 in Mijdrecht is een initiatief van Paulien van
der Veen. In de bijna 20 jaar dat de club bestaat hebben
al heel veel kinderen hun ‘creatieve ei’ kwijt gekund op de
woensdagmiddagen. Naast de doelstelling om kinderen uit
Mijdrecht en omgeving de mogelijkheid te geven om op
een leuke creatieve manier bezig te zijn, heeft de knutselclub ook een charitatieve doelstelling. De kinderen maken
elke woensdagmiddag een eigen werkje en helpen daarnaast ook mee aan de producten die voor de verkoop bedoeld zijn, zoals wenskaarten, sieraden en andere leuke geschenken. Op woensdag is iedereen van 10.00 uur tot 16.00
uur en van 20.00 uur tot 22.00 uur welkom. Er is nog plaats
voor enige kinderen en een paar enthousiaste vrijwilligers.
De club is op dinsdag en woensdag te bereiken op
0628040492 en per mail op kinderenhelpenkinderen@
casema.nl De website van de club is www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl
“Wilt u ook een oproep doen in deze rubriek? Neem dan contact op met Dyanne van Tessel (0297 230280 of d.vantessel@
stichtingdebaat.nl)”.

In Nederland worden er op diverse niveaus wetten en regels ontworpen om het uitgaansleven gezond en gezellig
te houden. Zo is er de Drank-Horecawet, de Opiumwet en
de gemeentelijke aanvullende regels, de zogenaamde APV’s
(Algemene Plaatselijke Verordening). Volgens één van de
bepalingen binnen de Drank- en Horecawet horen verenigingen die alcohol willen schenken te beschikken over twee
leidinggevenden een diploma sociale hygiëne en gekwalificeerd barpersoneel. Deze kwalificatie is mogelijk in de vorm
van een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt de training IVA gratis
aan. De IVA heeft de volgende doelstellingen:
- vergroten van kennis over effecten en risico’s van alcohol
- vergroting van kennis over relevante wetten
- stimuleren van een adequate houding bij het omgaan
met riskant alcoholgebruik
- stimuleren van een adequate houding bij onwelkom
aankoopgedrag
- reductie van het schenken van alcohol aan jongeren
- voorkomen van risicovolle of vervelende incidenten
Aan het eind van de avond ontvangen de deelnemers een
certificaat.
De IVA is belangrijk voor bijvoorbeeld sportverenigingen
en sociaal- culturele accommodaties, die met vrijwilligers
achter de bar werken. Barmedewerkers die voor de cursus
in aanmerking komen, kunnen vrijwilligers zijn die eenmalig achter de bar staan, maar ook vrijwilligers / leidinggevenden die 1 of meer dagen per week vrijwilligerswerk
doen. Deelnemers hebben geen specifieke achtergrond,
opleiding of voorkennis nodig. Iedereen moet de kans
krijgen zijn IVA -certificaat te behalen. De IVA vindt plaats
op donderdag 13 januari van 19.30 tot 21.30 uur in jongerencentrum Allround, aan de Rondweg 1a in Mijdrecht.
De training wordt gegeven door Laura Keizer van Centrum
Maliebaan. Voor deze training zijn 15 plaatsen beschikbaar.
Deelname is gratis. Graag opgeven voor 30 december via
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

OVERWEEGT U VRIJWILLIGER TE
WORDEN BIJ MAATJE VOOR TWEE?
TENTOONSTELLING
HANDWERKPRODUCTEN RODE KRUIS
IN BUURTKAMER MIJDRECHT
Het Rode Kruis begeleid al jarenlang handwerkgroepen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen als De Kom
en Nieuw Avondlicht. Handwerkgroepen bestaan
uit, meestal, vrouwen die het leuk vinden om bijna
vergeten ambachten zoals breien, haken, borduren
en dergelijke, soms opnieuw, ter hand te nemen.
De producten zijn bestemd voor goede doelen. De
Buurtkamer in Mijdrecht wil de donderdagmiddag
een creatieve handwerkinvulling geven. Daarom zal
het Rode Kruis op twee middagen aanwezig zijn om
een indruk te geven wat er zoal aan handwerkproducten gemaakt kan worden en te kijken of er interesse is om ook in de Buurtkamer een gezellige creatieve middag te kunnen starten. Iedereen is welkom
op donderdag 2 en donderdag 16 december van
14.00-16 00 uur. De koffie staat klaar. De Buurtkamer,
G. van Aemstelstraat 5, Mijdrecht. Voor informatie
over de Buurtkamers in Mijdrecht en Vinkeveen kunt
u op dinsdag en donderdag bellen met de coördinator: Annie van Gelder (06.17970016} of Stichting De
Baat (0297-230280).

ALZHEIMERCAFÉ IN HET TEKEN VAN
“BELEVINGSGERICHTE ZORG”
Het thema van het Alzheimer Café op 8 december is “Belevingsgerichte zorg”. Spreekster is mevrouw Coby Minnema, psychologe in Zorgcentrum Snavelenburg. Kern van
belevingsgerichte zorg is het zoeken naar een manier van
verzorgen, begeleiden en ondersteunen, die aansluit bij
de manier waarop iemand het leven met een ziekte of een
handicap ervaart. Het Alzheimercafé opent haar deuren om
19 30 uur op woensdag 8 december in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. Deze uitnodiging geldt voor
iedereen die in zijn of haar persoonlijk leven met Dementie
wordt geconfronteerd, de zieke zelf, familieleden maar ook
hulpverleners en andere belangstellenden. Er is muziek en
koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten vanaf 19.30
tot 21.30. Voor meer informatie kunt u op maandag en dinsdag contact opnemen met Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg van Stichting De Baat, Kerkvaart 2, 3641 EP
Mijdrecht, 0297-230280.

Dan is dit uw kans! Want op 24 november* en
woensdag 8 december is er een introductiecursus
voor nieuwe vrijwilligers van Maatje voor Twee. In
deze cursus komt u meer te weten over Maatje voor
Twee, wat vrijwilligerswerk in de thuissituatie bij
kwetsbare mensen betekent en hoe om te gaan met
mensen die een beperking hebben. Daarnaast leert
u ook de andere vrijwilligers kennen. De introductiecursus zal gegeven worden door projectcoördinator
Carolien Harbers van Maatje voor Twee en Carine
Blauw van Bureau Malkander. Het programma van
woensdag 24 november en 8 december. Welkom:
19:15 uur, op het kantoor van Stichting De Baat,
Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Start introductiecursus:
19:30 uur, Einde: 21:30 uur. Voor meer informatie en
aanmelding kunt u contact opnemen met projectcoördinator Carolien Harbers van Maatje voor Twee
van Stichting De Baat. U kunt tijdens kantoor uren
bellen naar: 0297-230280 of anders mailen naar:
c.harbers@stichtingdebaat.nl
*Heeft u alsnog belangstelling om deel te nemen maar
u heeft de 1e bijeenkomst van 24 november gemist
neem dan contact op met Carolien Harbers. Dan kan
bekekenen worden of de gemiste informatie uit de 1e
bijeenkomst nog ingehaald kan worden.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN DECEMBER 2010
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere maandag

iedere dinsdag

iedere woensdag

iedere donderdag

iedere vrijdag
Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal)
4 euro of 5x voor 15 euro.
2 dec. zaal open v/a 14.00 u. (aanv. 14.30 u.)

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

10.30 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee
(koepelzaal)

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)
14.15 u.
soosmiddag
(koepelzaal)

9.30 u. gymnastiek
(komzaal)
10.30 u
beter bewegen
(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u.
klaverjassen

DRIEHUISZAAL

10.30 u.
stoelgym

GERARDUS
MAJELLA

09.30 u. handwerken
met Rode Kruis
10.30 u. elke even
wo.dagen
‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis
(komzaal)

10, 17, 24 dec.
weeksluiting

9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

10.30 u.
Beter Bewegen
18.30-21.00 u.
avondactiviteit

ZUIDERHOF

1e wo. 14.00-16.00 u.
spelmiddag
2e wo. 14.00-16.00 u.
wissel. activiteiten
3e wo. 14.00-16.00 u.
bingo

VINKENOORD

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.
borrelmiddag met
muziek

PROGRAMMA
PLUSBUS

wo. 1 dec.
do. 2 dec.
vr. 3 dec.
vr. 3 dec.
koffie/thee drinken film van de maand in Sinterklaasrit door eten bij het Kookpunt
bij theehuis de
Maria-Oord
Amsterdam met Rode verrassingsdiner
Noordhoek 4,20 euro
7 euro
Kruis tram 23,50 euro
10 euro

OVERIGE

10.00 u.
internetcafé
Seniorweb DRV

13.30 u.
ANBO-leden Soos
in de Meijert

Mantelzorgsalon
in De Buurtkamer, G.v. Aemstelstraat 5,
elke laatste ma. v/d maand 13.30-15.30 u.

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d
maand v/a 19.30 u.
in Zuiderhof

wo. 1 dec. 10.45 u.
bewegen met de
kinderen van de
Proostdijschool
do. 2, 23, 30 dec.
14.30 u.
sjoelen

vr. 3 dec.
10.00 u. sinterklaas
14.00 u.
sinterklaasquiz
ma. 6, 13 dec.
10.30 u. zingen
rond de piano
14.30 u. bingo

di. 7, 14, 28 dec.
14.30 u. soos
di. 7 dec. 19.00 u.
optreden Ton & Nel
do. 9 dec.
15.00-20.30 u.
kerstmarkt

di. 14 dec. 10.00 u.
uitdelen
kerstpakketten met
de Eendachtschool
19.00 u.
optreden
Troupe A’dour

wo. 15 dec.
ma. 20, 27 dec. 10.30 u.
kerststukjes maken zingen rond de piano
do. 16 dec. 10.00 u.
18.00 u.
optreden met de
kerstdiner
Fonteinschool
voor de bewoners
kerstliederen
van de Kom
14.30 u. optreden
ouderenkoor

di. 21 dec. 18.00 u.
kerstdiner
voor de bewoners
Nieuw Avondlicht

vr. 31 dec. 10.30 u.
beautyochtend
14.30 u.
borreluurtje

wo. 1 dec. 10.30 u.
kinderen Proosdijschool komen zingen
en gymen
do. 2 dec. 10.30 u.
Zing allen mee! met
dhr. P. Regelink
vr. 3 dec. 10.15 u.
Sinterklaasbezoek

vr. 3, 10, 17 dec.
14.00-15.00 u.
rolstoelbrigade

ma. 6 dec.
14.00 u.
kaarten
v/a 14.15 u.
bordspellen met
groep 8 op school

di. 7, 28 dec. 14.30 u.
sjoelen
do. 9 dec. 15.00 u.
klassiek concert van
Troupe A’dour
ma. 13 dec. 14.30 u.
Parochiekoor St.
Caecilia + kerstverhaal
di. 14 dec. 14.30 u.
kerstbingo

do. 16 dec. 10.30 u.
ma. 20 dec. 14.30 u.
kerstliederen zingen filmmiddag (kerstfilm
kerstpakketten en
met o.a. Bing Crosby)
uitreiking door
Riki St. met groep 6
di. 21 dec. 15.00 u.
kerstmiddag met
vr. 17 dec.
Agaath Aarsman met
14.00-16.00 u.
kerststal en -muziek
rolstoelbrigade

vr. 24 dec. 17.00 u.
kerstviering in de
Kapel

di. 28 dec. 9.30 u.
Decibel
Hoortoestellen

za. 25 dec. 17.00 u.
1e kerstdag H. Mis

vr. 31 dec. 17.00 u.
H. Mis

zo. 5 dec.
10.00-11.45 u.
inloopzondag

vr. 3 dec. 10.00 u.
wo. 1 dec.
sinterklaasfeest
knikkerspel
14.30 u.
do 2 dec. 14.30 u.
sinterklaasquiz
zingen rond het orgel
ma. 6, 20 dec. 14.30 u.
19.00 u.
soos
diapresentatie
over de winkel

di. 7, 21 dec.
10.15-10.45 u.
Rabobankbus

20.00 u.
oudejaarsbingo

di. 7 dec. 14.30 u.
Ton & Nel
wo. 8 dec. 14.30
kegelen
do. 9, 16, 23, 29 dec.
14.30 u.
koersbal

ma 13 dec. 14.30 u.
quizmiddag
di. 14 dec. 14.30 u.
kerstconcer met de
Troupe A’dour

wo. 15 dec. 10.30 u.
kerststukjes maken
do. 16 dec. 10.30 u.
kerst met de
kinderen van de
Schakelschool

vr. 17 dec. 19.00 u.
Euchaistieviering
di. 21 dec. 14.30 u.
rollatordansen
wo. 22 dec. 18.00 u.
kerstdiner

vr. 24 dec. 14.30 u.
kerstviering (liturgie)
ma. 27 dec. 14.30 u.
quizmiddag

di. 28 dec.
10.00 u. uitje naar
wintercircus
14.30 u. bewegen
vr. 31 dec. 14.30 u.
bibliotheek
14.30 u. borreluurtje

14.00-16.00 u.
koersbal

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

13 dec. v/a 16.00 u.
eetcafé het
Pruttelpotje
in Allround

14.30-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

Kookpunt in Allround
Open tafel
v/a 17.00 u. elke
In dec. geen Open Tafel.
1e en 3e vr. v/d maand
Opgeven bij ZIta 0297-287942 op
7 euro
di. tussen 9.30-10.30 u. (9 dagen van tevoren)

do. 16 dec. 18.00 u.
kerstviering samen
met Eunice

wo. 8 dec.
Paleis het Loo
in kerstsfeer
32,20 euro
wo. 15 dec.
Onze kontakt
morgen
kerstviering

wo. 1 dec. 18.30 u.
bingo
do. 2 dec. 14.30 u.
film

do. 9 dec. 14.00 u.
borrelmiddag

di. 14 dec. 13.45 u.
film Annie
wo. 15 dec. 10.00 u.
kerstmarkt

do. 16 dec. 14.00 u.
kerstborrel
Trio impuls

wo. 22 dec. 14.00 u.
kerstthee concert
Troupe A’dour

do 23 dec. 14.00 u.
kinderkoor de
Regenboog

di. 28 dec. 14.00 u.
bingo in Brinkzicht

vr. 31 dec. 14.00 u.
oudejaarsmiddag
met Berry Verkuyl

do. 9 dec. 15.00 u.
uitje: kerstconcert
in Ger. Majella
10 euro

vr. 10 dec.
naar Zeezicht in
Castricum
12,40 euro

di. 14 dec. 14.30 u.
Uitje: kerstconcert
in Zuiderhof
10 euro

wo. 15 dec.
Tuincentrum
Cruquius
5,80 euro

vr. 17 dec.
combi-uitje naar
Bisonspoor
6,20 euro

vr. 17 dec.
kerstbuffet in het
Kookpunt
10 euro

wo. 22 dec. 14.30 u.
kerstconcert
Maria Oord
10 euro

wo. 29 dec.
Speelklok in Utrecht
22 euro

Activiteitenoverzicht
St. Sport en Spel 55+
zie website:
www.spelensport55plus.nl
of bel: 06-21918353

Passage, afd. Vinkeveen en Waverveen
Herv. Ver. gebouw Vinkeveen
ma 13 dec. 14.00 u. 40e kerstviering 55 plussers
di. 21 dec.
18.00 u. kerstviering met broodmaaltijd
19.30 u. kerstliturgie

Rabobankbus woensdag oneven weken:
Rabobankbus woensdag even weken:
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk,
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk,
elke di. 13.00-15.00 u.
elke di. 13.00-15.00 u.
Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Mijdrecht Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1, elke di. 15.15-17.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1, elke di. 15.15-17.00 u.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

Voorkeurstemmen
c
O
L
u
M
n

Afgelopen vrijdag om 11.00 uur trok ondergetekende een nummertje aan de balie van het gemeentehuis. Vanaf 11.00 uur konden de uitslagen van de verkiezingen worden opgehaald bij het
loket burgerzaken. Met een lidmaatschap van een partij en een
broer in een andere partij had tijdens het stemmen de broederliefde het toch gewonnen van mijn liberale gevoelens. De avond
daarvoor werd er bij de raadsvergadering een lijstje uitgedeeld
met de voorlopige uitslag daar was zoals verwacht mijn eigen
partij als een van de grote winaars uitgekomen. De partij van
mijn broer echter als grote verliezer en met zijn vijfde plaats zou
het aan de voorkeursstemmen zijn of hij het zou redden. Het
lijstje dat uitgedeeld werd liet blijken dat hij het niet gered had.
Balen! Zeker aangezien ik zover was gegaan om mijn liberale
stem aan hem te gunnen en deze nu was opgegaan naar de nr. 1
iets waar ik als liberaal toch enigszins van baalde. Maar we gaan
maar weer terug naar vrijdagmorgen 11.10 uur....
Teruggekomen op kantoor en de lijst met voorkeursstemmen
doornemend viel het op dat mijn broer geen enkele stemmen
had gekregen in district 2 partycentrum de Meijert. Dit bevreemde mij omdat ik had begrepen dat hijzelf, weinig bescheiden als
hij is, op zichzelf had gestemd op dit stembureau. Dit werd het
begin van een boel telefoontjes de eerste naar mijn broer. Die
bevestigde dat hij daar op zichzelf had gestemd. Daarna naar
enkele familieleden en buren die melden het zelfde te hebben
gedaan. Met deze informatie gebeld met het gemeentehuis en
melding gemaakt van het geen geconstateerd. Hierop kreeg ik
het bekende antwoord: ‘we bellen u daar even over terug’. Erg
jammer dat dit niet gebeurd is. Maar naar alle waarschijnlijkheid
gingen de radaren wel werken. Daar waar ik niet meer werd terug gebeld, kreeg mijn broer wel al snel een telefoontje. Het antwoord was dat de kiescommissie er niks meer aan kon doen. De
verkiezingen waren echter ‘s morgens om 10.00 uur afgesloten
en daarmee de kans om een klacht in te dienen ook! Toen ik dit
hoorde, begreep ik er niets meer van. Dit betekent namelijk dat
de kiezer tot 10.00 uur bezwaar kan maken op gegevens die hij
om 11.00 uur ter beschikking krijgt!
Nu schijnt er nog een mogelijkheid te zijn om te kijken wat er
nou precies gebeurd is met de voorkeurstemmen die gedaan
zijn op mijn broer lijst 2 nr. 5 J.W.A.C. Koedam. Zijn ze inderdaad verwisseld met de nr. 4 van de partij waardoor hij de voorkeursdrempel haalt en de nr. 4 wordt op de lijst? Komt hij er nog
steeds niet in, is een mening die men van verschillende raadsleden hoort. Maar doet dit terzake, wij stemmen namelijk in dit
land op personen en niet op een partij en de mensen die nu op
hem hebben gestemd, hebben het recht dat hun stem ook terecht komt waar hij hoort. Ook zal er altijd een zweem blijven
bestaan van waar zijn die stemmem heengegaan?! Misschien
naar het CDA? Verliezen ze een restzetel aan RVB? Komt hij er
als nog in? Er is dus maar een oplossing om opheldering te krijgen: een hertelling! En dat is geen schande maar een gevolg van
een democratie waar iedere stem telt en gerespecteerd wordt.
dekletsmajoor@gmail.com

sTICHTING IMET

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

D E K L E TSMAJ O O R
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zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Clanisme
In de Grote van Dale zult u dit woord niet tegenkomen en ook in mijn Engelse woordenboek vond ik geen vermelding van dit begrip.
Maar op Google vond ik bij clanism 29.500 artikelen en op clanisme zelfs
41.500. Een nieuw woord dus voor een heel oud fenomeen.
Met clanisme wordt aangeduid de hechte (bloed)band tussen leden van
een familie of clan. Binnen je clan vertrouw je iedereen en men voelt doorgaans veel wantrouwen jegens personen van buiten.
Dit mechanisme heeft veel mensen door moeilijke tijden heen geholpen. Je
kon immers altijd terugvallen op leden van je clan waar je altijd werd opgenomen als “eigen”. Voedsel en water werden altijd gedeeld.
Clanisme geeft helaas ook gemakkelijk voeding aan jaloezie jegens leden
van een andere clan. We moeten daar als stichting terdege rekening mee
houden. Als in een bepaalde wijk een school wordt gebouwd moet je er op
letten dat bij de verdeling van geld voor andere scholen andere wijken niet
over het hoofd worden gezien en dat er dus een eerlijke verdeling plaatsvindt: wij proberen dan ook “clan-balanced” te werken.
Om deze gevoeligheden te kennen hebben we dan ook het advies van ons
partnercomité DAWN hard nodig.
Bij de ontwikkeling van een gebied als Wajir, waarin verschillende clans leven is clanisme een belemmering; wantrouwen en jaloezie werken remmend op goede samenwerking. Je komt pas vooruit als je de handen ineenslaat en elkaar vertrouwt. Clanisme is al zo oud als er mensen in (niet alleen) nomaden-gebieden leven.Daarom zijn we blij dat we kunnen constateren dat de jeugd in Wajir zich hiervan bewust wordt!
En dan vooral de jeugd die een opleiding heeft kunnen volgen.
De groep van het jongeren-tijdschrift “Wajir Live” heeft dat goed begrepen. Zij laten zich niet meer bij hun familienaam noemen, maar alleen bij
hun voornaam. Zij hebben er ook een artikel over gepubliceerd in hun blad.
Desgewenst kunt u dat opvragen.
O,ja, in de etalage van de Stichting bij Angele en Alex Smit aan de Dorpsstraat in Wilnis hangen enkele pagina’s van Wajir Live. Heel interessant om
te zien !
Ad Groeneveld

Werken aan je mentale
conditie
Uithoorn - Werken aan een gezond lichaam is heel gewoon. Maar
hoe fit is je brein eigenlijk? Sta je
daar wel eens bij stil? En hoe zorg
je ervoor dat je geest geen overuren
maakt? Daarom biedt Amstelhof
Health Club “Mindfit” aan. Mindfit is
een mentale conditietraining.
Zoals je je buikspieren oefent, kun
je ook oefeningen doen om mentaal
fitter te zijn. Met een goede mentale conditie voel je je energieker, creatiever en sterker. Je mentale vaardigheden bepalen je mentale fitheid. Als je deze vaardigheden niet
in huis hebt of weinig toepast, ervaar je vaker en sneller stress, waardoor je mentale conditie afneemt.
Daardoor worden je prestaties minder, je gezondheid gaat achteruit en
je voelt je negatief. Met een goede
mentale conditie voel je je energie-

ker, creatiever en sterker. Dat merk
je in je werk of studie en in je privéleven. Mindfit helpt je om lekker in
je vel te zitten en je doelen te bereiken. Tijdens de Mindfit-lessen doe
je oefeningen om je mentale vaardigheden te verbeteren. Je traint je
aandacht, optimisme, ‘flow’, mentale veerkracht, probleemoplossend
vermogen en ‘social skills’. Doe mee
met de eerstvolgende inlooples op
maandag 6 december van 19.30 –
20.00 uur.
De inlooplessen zijn kosteloos voor
leden & niet-leden. Inschrijven is
niet noodzakelijk. Je bent van harte welkom!
Kijk voor een overzicht van alle inlooplessen op: www.amstelhof.com/
nieuws Amstelhof Health Club is
gevestigd aan de Noorddammerweg 30, 1424 NX Uithoorn.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijze cyperse poes van 2,5 jaar.
Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met
steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.
Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora
kater. Draagt een blauw- groen bandje. Hij heet “Thomas”.
- Groenlandsekade in Vinkeveen, klein, oud, ruigharige Jack Russel.
Gevonden
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart/wit gevlekte kat.
- Dodaarslaan in Vinkenveen, cyperese kat met witte buik.
- Geertruidahoeve Uithoorn, jonge kat met witte buik en poten en grijs
gestreepte rug.
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
zijn antraciet kleurig.
- Cyclamenlaan in De Kwakel, zwarte sterk vermagerde poes. Bandje
met naam “Ziva”.
- Begraafplaats Noorddammerweg in De Kwakel, zwarte poes.
- Omgeving Seats en Sofa’s in Mijdrecht, wit met zwarte kat met een
bruine vlek.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Kerstbomen voor Thamer Thuis
Regio - Tijdens de Kerstmarkt op
12-12-2010 in Uithoorn is er ook de
mogelijkheid om Kerstbomen te kopen. Op deze feestelijke Kerstmarkt
worden de kerstbomen verkocht
door de vertrouwde kerstbomenverkopers van het Amstelplein.
Ook op 4, 11 en 18 december zijn
er weer volop kerstbomen in allerlei maten en soorten te koop tegenover het Gemeentehuis op het
Amstelplein. Al enige jaren verkopen zij tot volle tevredenheid kerst-

bomen en mogen zich verheugen
in een vaste en groeiende klantenkring. De bomen die tijdens de
kerstmarkt op 12-12-2010 worden
verkocht, (voor deze ene keer is de
standplaats verhuist naar de ingang
van het Winkelcentrum Amstelplein
aan De Schans), leveren tevens geld
op voor Thamer thuis! Van elke verkochte boom wordt 2 euro afgedragen. Het is dan ook een fijne Kerstgedachte om een boom te kopen en
tevens een goed doel te steunen!
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Veenweidebad heeft zijn
kunstwerk: ‘Jive Baby’
Mijdrecht - “Kijk mama, daar hangt
Donald Duck,”roept jochie van ongeveer 7 jaar en hij wijst naar het
nieuwe kunstwerk dat het voorplein van het nieuw zwembad sinds
dinsdag 23 november siert. In eerste oogopslag heeft hij gelijk, alleen
het matrozenpakje ontbreekt. Het is
echter niet een hommage aan onze meer dan 50 jaar oude gevederde Disneyvriend, maar een creatie
van twee kunstenaars, Albert Dedden en Paul Keizer uit Deventer. Zij
hebben een baby en een badeendje
als uitgangspunt genomen en daaruit een zwemmend figuur gecreeerd. Een ‘genetisch gemodificeerd
kunstwerk’, zoals Dedden zich ludiek laat ontvallen. “Omdat de architectuur van het zwembad zo dominant aanwezig is vonden wij het
belangrijk dat een kunstwerk zich
hiervan moet onderscheiden in iets
kleins en persoonlijks, met een autonome vormtaal. Wat wij hebben
willen verbeelden is niet zo maar
zwemmen, maar zwemmen zoals we
dat allemaal graag willen beleven.
Het zwemmen zoals dat zichtbaar is
bij jonge kinderen. Daar zie je hoe
intens zwemmen ervaren kan wor-

den, vrij en onbevangen, zwevend in
het water,” aldus Albert Dedden in
zijn uitleg over het kunstwerk. Dat
is gemaakt van transparante glasvezelpolyester onderdelen die met behulp van mallen zijn vervaardigd en
vervolgens tot één geheel zijn samengevoegd. Vervolgens is dit aan
vier spits toelopende gebogen pylonen opgehangen. Het hangt in de
vrije ruimte en suggereert zwembewegingen. De pylonen, gemaakt van
stalen buizen, die aan de buitenkant
zijn bekleed met een kunststof laag,
steken op zich weer in stalen buizen
die tot tien meter diep in de grond
zijn geslagen. Zo diep is nodig vanwege de slappe veengrond. Als het
waait zal het ruim vier en een halve meter lange zwevende kunstwerk
behoorlijk wat wind kunnen vangen
en de kracht daarop wordt via de
pylonen naar de buizen in de grond
afgevoerd.
Jive Baby
De ‘Spacecowboys’, zoals het tweetal zich noemt, hebben hun kunstwerk ‘Jive Baby’ gedoopt. Maar dat
hoort toch eerder bij dansen dan
bij zwemmen, zou je zeggen. Im-

mers de ‘jive’ is een vorm van dansen.’ “Klopt, maar ook een waarbij
interactie tussen het danspaar en
het publiek centraal staat. Het motto van de jive is ‘leef je uit, wees brutaal en doe iets geks waarmee je je
omgeving verrast. En ‘jive’ verwijst
natuurlijk ook naar ‘dive’ dat een
verwijzing inhoudt naar het Veenweidebad. In ons kunstwerk hebben wij dat allemaal willen verwoorden. Het gaat dus om een kind dat
zich uitleeft in een andere wereld, in
water. Dat is wat zwemmen kan zijn,
voor iedereen. Die beleving willen
wij de bezoekers van het zwembad
meegeven, al vanaf het eerste moment dat zij het gebouw naderen.”
Aldus Dedden die aangaf dat hij samen met zijn collega Paul Keizer een
jaar geleden door de gemeente gevraagd was een ontwerp te maken
voor een kunstwerk voor het Veenweidebad. Het ontwerp is inmiddels
tot werkelijkheid geworden, zoals
buiten is te zien.
Trotse wethouder
Voor wethouder Culturele Zaken
Jan van Breukelen was dit naar eigen zeggen het laatste kunstwerk

Wethouder Jan Van Breukelen is blij met het kunstwerk voor het Veenweidebad dat Albert Dedden (li) en Paul Keizer
hebben ontworpen en vervaardigd

Veenweidebad niet meer verlicht
Mijdrecht - Het zag er zo mooi uit
toen het nieuwe zwembad in juni door wethouder Jacques Dekker werd geopend. Buiten voor het

zwembad werd de nieuwe naam ervoor op het zelfde moment onthuld.
In de avonduren waren de letters
‘Veenweidebad’ fraai aangelicht.

Maar dat duurde niet lang. Onlangs
werd de overtollige bouwdam uit de
sloot weg gegraven en de drie grote stenen blokken verwijderd. Ver-

dat hij heeft onthuld. Hij zei trots te
zijn dit nog te mogen doen. Hij gaf
aan dit gevoel ook te hebben bij alle
andere culturele facetten en kunstwerken die hij in de loop der jaren
tijdens zijn wethouderschap voor
de locale samenleving heeft mogen realiseren en aanbieden. Van
Breukelen smaakte het genoegen
in de achterliggende tijd namelijk
nog een zestal kunstwerken te hebben kunnen onthullen in de openbare ruimte, iets wat hij een belangrijke emotionele toevoeging vond in
de gemeente. ‘Want kunst is noodzakelijk in de samenleving omdat
het de omgeving leefbaar houdt en
ons inspireert, ook al kost het veel
geld,” aldus de wethouder. Hij bedankte de leden van de adviescommissie Beeldende Kunst, de bouwer
en de architect van het zwembad,
Omnisport De Ronde Venen en alle verdere betrokkenen voor hun inbreng bij de keuze en realisatie van
het kunstwerk. De onthulling van de
Jive Baby kon hij niet letterlijk uitvoeren want het kunstwerk was al
geplaatst voor het zwembad. Daarom vond er in het sportcafé van het
Veenweidebad ten overstaan van
een flink aantal genodigden een
symbolische onthulling plaats met
de felicitaties aan de kunstenaars
waarbij zij van de wethouder als
aandenken aan deze gebeurtenis
het fraaie natuurboek ‘Vinkeveense Plassen en Botshol’ kregen overhandigd. Opvallende afwezige bij de
onthulling was wethouder Jacques
Dekker van wie het zwembad toch
zijn ‘kindje’ is….
Het mag wat kosten…
De voorzitter van de adviescommissie Beeldende Kunst, Diane Frénay,
bracht tussen neus en lippen door
nog even in de openbaarheid dat de
kosten voor het kunstwerk ‘slechts’
0,4 procent bedragen van de stichtingskosten van het zwembad. Dat
komt neer op ongeveer 60.000 euro. Een bedrag waarvoor menigeen vandaag de dag zijn wenkbrauwen zal optrekken gelet op de bezuinigingen waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Aan de andere
kant is het een wettelijk voorschrift
dat er jaarlijks voor een bepaald
bedrag aan kunst in een gemeente moet worden gerealiseerd. In dit
geval mochten de kosten 1 procent
van de bouwsom zijn, maar daar is
men in dit geval ruimschoots onder gebleven. Diane Frénay gaf een
toelichting op het kunstwerk en bedankte in haar korte voordracht tot
slot behalve de kunstenaars ook
wethouder Jan van Breukelen voor
zijn inzet om kunst en cultuur een
plaats in de lokale samenleving te
geven. Iets waar hij volgens haar
ruimschoots in is geslaagd.
volgens werd het talud keurig bijgewerkt. Maar met dit werk is waarschijnlijk ook de kabel die voor de
toevoer van stroom voor de lichtarmaturen zorgt, beschadigd en wellicht stuk getrokken. Want sinds een
aantal weken blijft het aardedonker
voor het zwembad.
De letters van de naam langs de
sloot worden niet meer verlicht. Tijdens de onthulling van het kunstwerk Jive Baby is dit terloops medegedeeld aan de aanwezige projectleider John van Meel van Vaessen
Bouwbedrijf die het zwembad heeft
gebouwd. Hij zegde toe er werk van
te zullen maken.
Wie er ook verantwoordelijk voor is,
graag zo snel mogelijk. Het kan niet
zo zijn dat een miljoenen kostend
gemeentelijk prestigeproject nu al
schade oploopt door ondeskundig
handelen bij grondverzet tijdens de
afwerking van de infrastructuur.
De naam ‘Veenweidebad’ is door inwoners van De Ronde Venen gekozen en behoort zowel overdag als ’s
avonds een markante uitstraling te
hebben. Daarvoor is het ontworpen
en neergezet.

Kerstversieringen maken in
NME-centrum De Woudreus

Feest op De Schakel

Juf Hanneke trouwt met
Hugo!
De Ronde Venen - Vrijdag 26 november was het eindelijk zover. Juf
Hanneke van basisschool De Schakel gaf op deze dag haar jawoord
aan Hugo. De kinderen van groep

3/4a waren er helemaal klaar voor.
Zij hadden al een paar weken gewerkt rondom het thema trouwen.
Er was in het diepste geheim een
lied geoefend en er waren door al-

Wilnis - Op woensdag 15 december
kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar
kerstversieringen maken in NMEcentrum De Woudreus. De kinderen maken een krans met materialen uit de natuur. Ook mogen ze met
verschillende technieken kerstkaarsen maken. De middag begint om
14.00 uur en duurt ongeveer twee
uur. Er is plaats voor 25 kinderen.
Wil je meedoen, meld je dan snel
aan, want vol is vol. Aanmelden kan
t/m 13 december via tel.nr. (0297)
273692. Deelname is gratis.
Heb je zelf geschikte materialen uit
de natuur of de tuin (zoals groene
takken, bessen, dennenappels e.d.),

neem ze dan mee. Het adres van De
Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis (achter de Willisstee).
De Woudreus is op 15 december alleen open voor deelnemers aan deze knutselmiddag.

le groepen mooie cadeaus gemaakt.
De leerlingen van Juf Hanneke zagen er die dag piekfijn uit.
Ze waren allemaal in het paars/
wit gekleed. De verwachte sneeuw
bleef gelukkig uit en het zonnetje scheen toen de juf en haar aanstaande man hun opwachting
maakten. Ze mochten onder een
paars met witte bogenhaag doorlopen. Het bruidspaar straalde en de
jurk van de juf was prachtig. Voor de
plechtigheid begon werden er nog

ballonnen opgelaten. Tijdens het officiële gedeelte zaten alle kinderen
op kussens om het bruidspaar heen.
Daarna begon het kinderfeestje met
wat lekkers en limonade.

Het NME-centrum is vanwege de
kerstvakantie gesloten van 20 december t/m 2 januari.
Lijkt het je leuk om in de kerstvakantie voor een dier te zorgen (een
konijn, cavia, muis, gekko)??? En
vinden je ouders het ook goed? Bel
of kom dan op woensdagmiddag
naar het NME-centrum om een afspraak te maken.

Nadat de juf alle cadeaus had uitgepakt en uitgebreid met de kinderen op de foto was geweest, werd
het tijd om weer naar huis te gaan.
’s Avonds waren alle kinderen met
hun ouders nog welkom bij de kerkelijke inzegening.

Zwarte Piet in
Winkelcentrum Vinkeveen
Vinkeveen - zaterdag 27 november was Zwarte Piet in het winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen.
De Zwarte Piet liep met een grote
grabbelzak waaruit de kinderen een

leuk kadootje mochten grabbelen.
Er zat van alles in van een pen tot
plafondsterren...
Vele kindjes waren blij met hun kadootje.

Nieuwe inloopavond
stamboomonderzoek
De Ronde Venen - Maandagavond
6 december a.s. bent u opnieuw van
harte welkom. Bij alweer de vierde bijeenkomst georganiseerd door
de genealogie groep van de Historische Vereniging “De Proosdijlanden”.
Na enige schroom voor de eerste
avonden, mag nu vastgesteld worden dat de belangstelling gestaag
toeneemt. Dit is ook nog eens bevestigd bij de genealogielezing na
de pauze van de onlangs gehouden jaarvergadering. Daar vertelde
de heer J. Veelenturf over het onderzoek en de opzet van zijn fami-

liestamboom. Daarom graag opnieuw tot ziens in de Oudheidkamer
in verenigingsgebouw “De Boei”in
Vinkeveen om nog even na te komen kaarten.
De avond zal om 19.30 uur starten.
Na een korte inleiding door de heer
P. van Golen over de talloos te raadplegen DTB- (dopen, trouwen, begraven) documenten, bent u in de
gelegenheid uw vragen te stellen
aan de aanwezige leden van de genealogiegroep. Maar gewoon even
binnenlopen mag zeker ook.
De avond sluiten we af rond 21.00
uur.

Kerstconcert Janskerk
Mijdrecht - Op zaterdag 18 december organiseren Gospelkoor De Rovenians en Brassband Concordia
een kerstconcert. Het lijkt nog wel
ver weg, maar de voorbereidingen
zijn al in volle gang. Er wordt gewerkt aan een afwisselend repertoire. De verenigingen zullen enke-

le stukken gezamenlijk uitvoeren, en
daarnaast wordt er ook apart kerstmuziek ten gehore gebracht. Ook
is er plaats voor samenzang. Kortom , een afwisselend programma.
Het concert zal plaatsvinden in de
Janskerk in Mijdrecht en begint om
20.00 uur.

Pietenbezoek op de
Sint Jozefschool
Vinkeveen - Ook dit jaar hebben
Zwarte Pieten de Sint Jozefschool in
Vinkeveen bezocht.
Met zeker zes Pieten kwamen ze
donderdag 25 november aan bij de
school, waar ze met veel gejuich
werden ontvangen door de leerlingen.
In de mooi versierde kleutergymzaal
hebben de Pieten met de groepen 1
t/m 4 feest gevierd.

Er werd gezongen, gedanst en natuurlijk veel gepraat over de geheimzinnige verblijfplaats van Pietje Tigo. Want het lijkt er toch wel erg
veel op dat Pietje Tigo op de Sint Jozefschool logeert.....
Wat was het weer gezellig met de
Pieten en nu maar hopen dat ze samen met Sinterklaas ook op vrijdag
3 december tijd hebben om de Sint
Jozefschool te bezoeken.
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Dansschool Nicole valt
weer goed in de prijzen!

Eerste zwemdiploma’s
gehaald in het Veenweidebad
Mijdrecht - Op zaterdag 20 november zijn heel veel kinderen geslaagd
voor hun A, B of C zwemdiploma in
het Veenweidebad.
Het was de eerste keer dat er werd
afgezwommen in het Veenweide-

bad. Het was een groot feest voor
alle kinderen, ouders, broertjes en
zusjes en fans!
De kinderen die geslaagd waren
voor hun A diploma kregen een leuk
t-shirt en een ballon en natuurlijk

Een EHBO opleiding bij.
Lucas Vinkeveen
Vinkeveen - Een ongeluk zit in een
klein hoekje, er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met
gillende sirenes. Geen wonder dat
we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken!
Het grootste deel van de ongelukken gebeurt echter gewoon thuis,

op de sport, tijdens het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. De meeste mensen staan
er vaak niet bij stil, maar iedereen
kan te maken krijgen met een ongeluk. Iedereen kan helpen, als hij
maar weet wat hij moet doen. Of ie-

Bibliotheek bezoekje
Twistvliedschool
Mijdrecht - Donderdag 25 november zijn de kinderen van groep 3 B
van de Twistvliedschool in de bibliotheek van Mijdrecht op bezoek geweest.
De bibliothecaris heeft 2 verhaaltjes voorgelezen en de kinderen
gingen op zoek naar de sleutel van
de schatkist. De sleutel lag verstopt

tussen de kinderboeken boven in de
bibliotheek. In de schatkist zaten allerlei soorten boeken.
De kinderen hebben uitleg gekregen over de soorten leesboeken
en prentenboeken die je kan lenen
en dat je ook dvd’s en tijdschriften
kan lenen etc. Het was een gezellige
ochtend. Bedankt!

ontvingen alle geslaagde kinderen
een prachtig zwemdiploma! Hartelijk gefeliciteerd allemaal! De badmeesters en badjuffen waren heel
enthousiast op deze feestelijke dag!
Bedankt!

De Ronde Venen - Zondag 28 november werd voor de zevende keer
het ‘Shell we dance event’ georganiseerd. Deze danswedstrijd vond
plaats in theater ‘De Muze’ in Noordwijk. Jazz- en Showballet Nicole uit
Mijdrecht was ook weer goed vertegenwoordigd. Zij namen deel in
drie verschillende categorieën en
hebben prachtige prijzen gewonnen. De groep van Edith van Wijngaarden danste in de categorie t/m
12 jaar op ‘Kick off’. Gehuld in hun
oranje voetbaloutfit sleepten zij een
2e prijs binnen. Selectie 2 danste in
hun verblindende gouden jurkjes op
het nummer ‘Shotgun’. Dit werd beloond met een 1e prijs in de categorie t/m 17 jaar. En ook de showgroep
heeft, in de categorie 18+, een 1e
prijs weten te behalen. Zij trokken
met de dans ‘Wild dancers’ de jury
en het publiek mee het oerwoud in.
Deze kampioenschappen van selectie 2 en de showgroep zijn mede te
danken aan de originele choreogra-

fieën van Judith van Eijk. Deze wedstrijd was voor alle dansers en dan-

seressen dus weer een groot succes. Op naar de volgende wedstrijd!

mand verslikt zich of krijgt een hartaanval: geen bloed te zien maar er
moet wel snel worden ingegrepen.
Tijdens de EHBO opleiding leer je
alle vaardigheden om letsels te behandelen en erger te voorkomen.
Tijdens de opleiding leer je ook verbanden aanleggen en reanimeren
en wordt ook de training AED (Automatische Externe Defibrilatie) gegeven. De AED-apparaten kom je
steeds vaker in je omgeving tegen.
Kijken helpt niet. Juist daarom is het
goed om een complete EHBO opleiding (inclusief reanimatie en AED)
te volgen. Meer weten?
De opleiding wordt gegeven op de
dinsdagavond en begint op 18 januari 2011. U kunt hierover informatie
inwinnen bij de EHBO-vereniging
Lucas te Vinkeveen, Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting tel. 0297-263713 email:
k.blomvliet@casema.nl

Witte kerst bij de Bonte stal

Sint Jozefschool steunt
“Wecycle voor Afrika”
Pyjamafeest op obs
De Pijlstaart

Vinkeveen - Het was een gezellige dag bij de Kerst opendag van de
Bonte stal. De sneeuw in de ochtend maakte het kerst plaatje compleet. Bij de Bonte stal was dan ook
een en al gezelligheid.
De kerststukjes en decoraties, de
warme soepjes en hapjes uit de
steenoven in de sfeervolle buitenkeuken. De meiden van de workshop extravagante kleding ver-

kleumt en wel, trotseerde elk uur
de koude voor een spetterende modeshow op de muziek van lady Gaga. Voor meer informatie over deze
workshop kan je contact opnemen
met de Bonte Stal.
Mocht u de opendag gemist hebben, de Bonte Stal is tot de kerst elke vrijdag en zaterdag geopend van
10.00 tot 15.00 voor gezellige kerststukken en decoraties.

Prijswinnaars bekend bij
Makelaardij van der Helm

Vinkeveen – De kinderen van de
groepen 1 t/m 4-5 van De Pijlstaartschool in Vinkeveen hebben een
uitnodiging ontvangen van Sinterklaas en zijn pieten voor een echt
pyjamafeest op donderdagavond
25 november. De kinderen werden
om 18.45 uur op school verwacht en
verwelkomd door 4 sportiefpieten.
Samen met de pieten hebben de
kinderen sportieve dansjes gedaan
en liedjes gezongen. Na het voor-

lezen van een spannend verhaal en
het zingen van een aantal bekende
sinterklaasliedjes gingen de pieten
weer terug naar Sinterklaas. In de
uitnodiging was gevraagd om allemaal een extra schoen mee te nemen. Deze werden keurig op de
trap gezet in de hoop dat de schoorsteenpieten hier nog iets in zouden
doen. Moe van het dansen gingen
de kinderen met hoogrode konen
naar huis.

De Ronde Venen - De prijswinnaars zijn bekend!! Tijdens de Najaarsmarkt van Wilnis heeft ERA
Makelaardij Van der Helm een ballonnenwedstrijd georganiseerd. Alle
kinderen tot 12 jaar mochten hieraan gratis deelnemen. Aan elke ballon werd een kaartje gehangen met
daarop de naam en adres van kind
dat de ballon zou loslaten. Voor de
3 kinderen wiens kaartjes het verste
weg gevonden werd was een prijs
in de vorm van een Bart Smit bon.

De eerste prijs is voor: Fenna Rijdes
– 178,9 kilometer, de tweede prijs is
voor Jochem van Selm – 164,3 kilometer en de derde prijs is voor Thijs
(achternaam onbekend) – 145,6 kilometer.
De prijswinnaars hebben inmiddels
hun prijs al in ontvangst mogen nemen. ERA Makelaardij Van der Helm
kijkt terug op een gezellige en geslaagde najaarsmarkt en hoopt dat
deze volgend jaar nòg meer bezoekers zal trekken!

Vinkeveen - Vorige week heeft u
kunnen lezen dat alle groepen van
de Sint Jozefschool met behulp van
duurzame materialen instrumenten, speelgoed, poppen, mensfiguren, taferelen in schoenendoosdeksels en eigen creatieve werkstukken hebben gemaakt. Op vrijdag 26
november werden alle werkstukken
tentoongesteld. Voor het symbolische bedrag van 1,- konden ouders,
familieleden en andere belangstellenden de tentoonstelling komen
bekijken tussen 11.00 en 12.00 uur.
Tijdens dit uurtje werden op diverse plekken binnen de school allerlei heerlijkheden, door de kinderen
thuis gemaakt, verkocht voor klei-

ne bedragen. In dit uurtje was de
totale opbrengst van de tentoonstelling 927,16. Een geweldig bedrag wat geheel besteed zal worden
voor de aanschaf van waterpompen
in Afrika. Met één waterpomp kunnen 500 schoolgaande kinderen en
hun onderwijzers worden voorzien
van schoon drinkwater. Dit is niet
alleen belangrijk voor de hygiëne,
maar ook een belangrijke motivatie
om naar school te gaan.
Deze worden door de organisatie “Pump Aid - Water for Life” gebouwd op scholen in Afrika, ter bevordering van schoon water.
Met de opbrengst kunnen zeker 18
waterpompen worden aangeschaft.

Natuur in de stad

De Ronde Venen - “Natuur in de
stad” is de titel van de expositie van
fotoworkshop de Ronde Venen die
de gehele maand december in gezondheidscentrum Croonstadt te
bekijken is.
Een muurbloempje, gras tussen de
tegels of een vogelnest onder de

dakpannen, zijn een paar voorbeelden van natuur in de stad. De verhoudingen zijn duidelijk. Meer steen
dan groen en als er groen is, dan zo
gecontroleerd mogelijk. En soms is
die controle wel erg groot…
Voor meer informatie en foto’s:
www.fotoworkshop.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Komt er een illegale raad....
Er is tijdens het tellen van de stemmen van de laatste raadsverkiezingen iets mis gegaan. Dat kan.
Daarna is er voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag weer iets misgegaan. Zelfs dat kan.
De combinatie van deze twee fouten, dat kan niet
en dat mag niet. Als dit wordt toegestaan dan zal
uw stem nooit meer iets waard zijn en de overheid
voor altijd onbetrouwbaar blijven!
Wat is er gebeurd?
Een van de zittende raadsleden heeft op zichzelf
gestemd in de Meijert. Dat is niet de gewoonte,
maar het mag wel. Op de lijst met de uitslagen
zag hij dat hij nul voorkeursstemmen had bij stembureau 2, de Meijert. Daarbij wist hij dat hij ook
van anderen stemmen had gekregen bij stembureau 2. Hij meldde dat zo snel mogelijk, maar dat
was al te laat. De lijst met uitslagen hoort te worden vrijgegeven voordat de uitslag wordt vastgesteld. Dan kan men vragen om een hertelling als
er een vermoeden bestaat van een vergissing bij
het tellen. Alleen, leve onze burgemeester die acteerde als hoofd stembureau, is niet eerst de uitslagenlijst gepubliceerd, maar eerst de definitieve
einduitslag. Deze einduitslag is bindend. Met deze tweede fout zijn de mensen die een voorkeur-

stem hebben uitgebracht geschoffeerd. En de kern
van onze democratie, het kiesrecht, is vanuit een
principieel perspectief gezien door deze gebeurtenis waardeloos geworden. De zeer lage opkomst
bij de laatste verkiezingen is al een teken aan de
wand. Het vertrouwen in de lokale democratie is
laag. Dat zal er door deze fouten rond de verkiezingsuitslag niet beter op worden. In het bedrijfsleven worden directeuren en werknemers om veel
minder zware fouten op staande voet ontslagen.
De verantwoordelijke van de tweede fout, de burgemeester, zal ongetwijfeld veel waardering krijgen voor haar voorbeeldige inzet bij deze verkiezingen en de eerste fout die niet hersteld kan worden, zal door de raadsleden diep betreurd worden.
Tijdens de raadsvergadering van 1 december a.s.
waar bovenstaande wordt besproken, zal men er
ongetwijfeld van uitgaan dat u dit over drie jaar
bent vergeten. De raad zal concluderen dat de
einduitslag niet valt te herstellen. Wij weten dat
een onjuiste uitslag maakt dat er een illegale raad
komt te zitten. Zoiets vergeten wij kiezers niet...
toch.
Jan Platvoet
Mijdrecht

Wonden likken
De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is er. De partijen likken hun wonden en
de schuldigen bij de andere partijen van het eigen
falen worden aangewezen. Dat voor veel partijen de uitslag een teleurstelling is geworden, blijkt
uit de reacties op onder meer Twitter. Deze teleurstelling is zeer goed te begrijpen als er wordt
gekeken met hoeveel inzet en passie er campagne is gevoerd. Een van de teleurstellingen binnen
enkele partijen is het succes van lijst 8. Daarover
wordt veel geroepen en weinig daarvan is positief.
Nu moeten deze critici zich één ding afvragen. Als
alles slecht is bij een partij, hoe kunnen ze dan
aan twee zetels komen. Ze komen aan twee zetels
omdat ze een deel van de kiezers hebben weten
te bereiken. Waar andere partijen teren op landelijk succes of behaalde successen in het verleden,
hebben deze jongeren met hun verhaal de har-

ten van kiezers gestolen. Daar is niets mis mee.
Er bestaan geen regels voor politieke partijen hoe
ze zich moeten presenteren aan het publiek. De
meest vreemde stelling binnen enkele partijen
was dat een programma belangrijk is voor de kiezer. Deze stelling is grote onzin gebleken. Er wordt
in deze moderne tijd niet alleen op inhoud gekozen. Niemand weet zelfs of inhoud wel belangrijk
is voor kiezers. In plaats van te mopperen op het
succes van anderen zal het de minder succesvolle partijen sieren als ze leren van die partijen die
het tijdens de verkiezingen goed hebben gedaan.
“Waarom is hun resultaat goed en dat van ons
niet?” Dat is de vraag die drie jaar lang moet worden onthouden.
Jan Platvoet
Mijdrecht

Lang Leve het openbaar vervoer?
Al meer dan 20 jaar maak ik gebruik van het openbaar vervoer, waarvan de laatste 9 jaar het traject
Vinkeveen – Utrecht en visa versa wordt afgelegd.
In het begin was het nog een rechtstreekse busreis met lijn 140 en een stukje met de tram voordat ik op mijn werk arriveerde. Op een enkele vertraging na gaf dit bijna nooit problemen. Bovendien was je er in 3 kwartier.
2 jaar terug moest het ineens anders. De provincie had met de vervoerders (Connexxion en de
NS) een deal gesloten. Lijn 140 werd lijn 130 en
zou niet meer verder rijden dan station Breukelen, waarna de trein naar Utrecht genomen moest
worden. De reis zou volgens de vervoerders niet
veel langer gaan duren, soms zelfs korter. De tijden van de bus en trein zouden op elkaar worden afgestemd. Echter gemiddeld genomen duurde mijn reis nu 1 uur en 10 minuten, dankzij de
onvermijdelijke overstaptijden.
1 jaar geleden paste Connexxion weer de vertrektijden aan, zodat alles nog beter op elkaar zou
aansluiten. Als de bussen gewoon op tijd, welke vermeld staan in de bushokjes, zouden rijden,
dan zou het misschien wat beter gaan. Maar de
reistijd voor de bus is berekend op een half uur
(vanuit Vinkeveen). Zolang doet de bus er niet
over. Het gevolg is, in de vroege morgen doordeweeks, dat je de trein bij aankomst in Breukelen
nog ziet wegrijden en je 1 kwartier mag wachten
op de volgende trein. ’s Middags is het doordat
de bussen gemiddeld 5 minuten te laat zijn, hollen naar de trein om deze nog te kunnen halen. Je
zou maar op leeftijd zijn! Op zondag mag je bijna
1 halfuur extra wachten op de volgende trein, omdat de bus dan nog 5 minuten later vertrekt.
Sinds enkele maanden heeft de NS nieuwe sprinters ingezet op het traject Breukelen - Utrecht.
Geweldig, denk je, nieuw materieel. Echter in de
praktijk is het heel anders.
De nieuwe treinen vertonen zoveel manco’s, dat je
blij mag zijn als ze rijden. Geregeld wordt omgeroepen dat er een trein wegens defecten of logistieke problemen niet rijdt. Je mag weer wachten.
Omdat Breukelen een beginvertrekpunt is richting Utrecht vertrekt de trein als hij komt meestal wel op tijd. Maar omgekeerd levert het tegenwoordig bijna dagelijks vertraging op. Op Utrecht
Centraal hebben de nieuwe sprinters, als ze niet
uitgevallen zijn, meestal 5 minuten vertraging. Het
gevolg is: dat ik mijn aansluiting met de bus mis,
want ik heb maar 4 minuten overstaptijd. Weer
een kwartier wachten of ‘s avonds zelfs een half
uur. Aangezien ik ook late diensten draai en mijn

trein om 23.17 uur vanuit Utrecht hoort te vertrekken, mis ik de laatste weken geregeld mijn bus
van 23.35 uur. Dan mag ik doordeweeks wachten
tot 00.45 uur voor de allerlaatste bus. Mijn reistijd
is inmiddels al 1,5 uur, en soms nog (veel) langer.
Ik heb het nog niet eens gehad over het wachten in de ijskoude, onverwarmde, tochtige wachtruimte op het hoge perron van station Breukelen. De dure aanleg van een bijna ongebruikte
wachtruimte voor de buschauffeurs en een speciaal aangelegd busstation in Breukelen. Of je zou
maar in de trein naar het toilet moeten? Nou dat
kan je vergeten, want die zijn er niet. Wat te denken van de “ingewikkelde” ov-chip? Of wat staat
er mij weer met een strenge winter te gebeuren?
Wat voor maatregelen gaat mijn baas nemen, omdat ik door de vele vertragingen, steeds te laat
kom en niet op tijd meer kan beginnen?
Soms breekt er een brandje uit, waardoor het
openbaar vervoer van half Nederland plat ligt. Ja,
ook ik was er de dupe van. Je denkt om 17 uur
thuis te zijn, maar het werd dankzij mijn partner
toch nog 19.30 uur. Dan weer staat er een kapotte trein of gooien de weersomstandigheden roet
in het eten.
Voor mij hadden al die veranderingen niet gehoeven. Snappen jullie nou waarom ik naar mijn oude
vertrouwde lijn 140 terug verlang?
Maar dat kan natuurlijk niet, want de vervoerders
hebben natuurlijk afspraken lopen met de provincie, welke pas in 2014 worden herzien. Bovendien
zijn er rond Utrecht veel werkzaamheden, waardoor er verkeershinder kan ontstaan. Je hebt ook
nog van die geweldig aangelegde tunnels waarvan de veiligheid nog niet gegarandeerd kan worden, door wanprestaties, welke de komende 2
jaar voor oponthoud gaan zorgen.
Kortom:
“Mensen in de Ronde Venen luister niet naar de
overheid. Pak niet het openbaar vervoer, maar
neem je eigen auto. Het scheelt een hele hoop ergernis en het kost je heel wat minder tijd en geld”.
Helaas is dat, voor mij, door mijn rijfobie, niet
weggelegd en mag ik hopen op betere tijden.
De openbaar vervoerders benaderen heeft weinig zin want die schieten gelijk in de verdediging
en doen toch weinig met suggesties en klachten.
Blij mijn hart gelucht te kunnen hebben en met
vriendelijke groet,
Jac Kuijpers.
Vinkeveen

Wie heeft mijn fiets
Sinds afgelopen zondagochtend vroeg zijn wij een
zwarte gazelle damesfiets met terugtraprem kwijt.
Hij is als laatste gezien bij het schuurfeest aan de
Tienboerenweg.
Dus als iemand plotseling een fiets teveel in zijn
schuur of rond het huis heeft staan. komen wij
hem graag even ophalen. Wij zijn niet boos alleen
verdrietig, het was de fiets van mijn moeder en
heeft nogal wat emotionele waarde. Ik snap dat

het makkelijker is om een fiets mee te nemen als
je niet meer weet hoe je thuis moet komen, maar
er rijden ook taxi’s.
Ons telefoonnummer 0297-281122. We doen geen
aangifte of zoiets we willen gewoon graag de fiets
terug.
Elly Ruizendaal
Waverveen

Belofte
In mijn artikel van 10 November in deze krant over
de, op diverse plaatsen, slecht of helemáál niet functionerende straatverlichting in onze gemeente De
Ronde Venen en mijn verwoede pogingen om de
verantwoordelijke instanties te activeren hier wat
aan te doen, voorspelde ik U dat er zeker een VERVOLG op dat ingezonden stuk aan zou komen.
Nou, beste lezers, hier is dat vervolg dan want…….
de door mij reeds rond 20 September
( 1e telefonische melding naar het Gemeentehuis)
gepleegde melding, zelfs vergezeld van straat en
paalnummer, had tot op de dag dat ik dit artikel
schrijf Vrijdag 26 November !! 15.00 uur geen enkel
resultaat opgeleverd.
Noot: let U even goed op de hier bovengenoemde
datum en ( vooral) tijd !! Deze zijn van belang voor
de rest van het verhaal welke nu volgt.
Ze zeggen vaak dat , als er één schaap over de dam
is er meerdere volgen… want in de twee weken nadat ik mijn eerste artikel aan De Nieuwe Meerbode aanbood , volgden nóg twee ingezonden stukken
over hetzelfde onderwerp in de plaatselijke media:
“de barslechte staat van de straatverlichting in onze gemeente en de onmacht of onwil van instanties
hier iets aan te doen”.
Natuurlijk zijn er in de tussenliggen de weken mijnerzijds acties geweest , maar dat waren merendeels schriftelijke en telefonische acties richting onze Gemeente.
Zo kreeg ik dus op 25 Oktober warempel een brief (
antwoord op mijn schrijven aan hen dd. 20-10-2010)
van de “afdeling Beheer” , welke o.a. verantwoordelijk is voor het goed laten functioneren van de openbare verlichting in onze Gemeente.
In die brief stelde de verantwoordelijke ambtenaar
dat hij de accountmanager van onze Gemeente bij
Citytec ( ik wist niet eens dat zo’n functie bestond…)
op de toen al lang lopende klacht had geattendeerd
en dat deze accountmanager had toegezegd de
klacht met spoed te zullen behandelen ……
( Ach, wat heet “spoed”….)
De ambtenaar besloot zijn schrijven aan mij dat ik,
naar aanleiding van zijn antwoordbrief, altijd contact
met zijn afdeling kon opnemen…
Dat deed ik, om die lieden wat tijd te gunnen , 2 weken later ( telefonisch) omdat er nog steeds geen
zichtbaar resultaat geboekt bleek te zijn, want de
straatlantaarn, paalnummer 072 158 deed het nóg
stééds niet.
De ambtenaar die mij schriftelijk had benaderd was
helaas ziek, maar geen nood, ik kreeg een dame van
dezelfde afdeling aan de lijn die , na enig uitzoekwerk, kon vertellen dat het dus niet aan de paal , de
zekering in de paal, de starter of de lamp lag , maar
dat er geen spanning op de kabel stond en dus dat
het niet aan Citytec lag, maar aan de kabelbeheerder Joulz ….
Op mijn vraag of men die instantie over het euvel
dan al ingeseind was, bleef de dame het antwoord
schuldig maar…. zij zou een van haar mannelijke
collega’s op de zaak zetten.
Het was en is mij een raadsel waarom er wéér een
ander persoon aan te pas moest komen…
En, wat dácht U ?? Dagenlang geen enkel resultaat
natuurlijk.
Bijna wéér 2 weken ná bovenstaand telefoongesprek, ( 20-11) schreef ik weer een brief aan de
ambtenaar van de verantwoordelijke afdeling met
mijn conclusie dat zijn accountmanager bij Citytec
blijkbaar geen enkele invloed in die organisatie had
en dat diens belofte het verlichtingsprobleem met
spoed te zullen oplossen van nul en gene waarde
bleken te zijn.
Verder stelde ik hem toen een soort ultimatum ( door
mij belofte genoemd) dat ik met een 2e artikel naar
buiten ging treden als de verlichting, desnoods in de
vorm van een NOODvoorziening, uiterlijk 26-11 niet
zou branden.
Wel , deze belofte , maar met een kanttekening , heb
ik dus hierbij ingelost door dit artikel te schrijven.
Of dit enige invloed heeft gehad op de werk of actiesnelheid van ons Gemeentelijke Ambtenarenapparaat … ik weet het niet, maar voorlopig zaten we op

de gewraakte en verkeers-gevaarlijke plek aan de
Viergang nog steeds in het donker tot….. JA JA, hedenmiddag !! 25 November.
Onze deurbel ging over. Een man met een oranje
ENECO jasje stond aan de deur met een klein stukje papier in zijn hand. Vroeg naar mijn naam ( Sinterklaas natuurlijk …) en of ik de melder was van de
storing op paal No.072 185.
Ik antwoordde dat ik dat inderdaad 10 weken geleden was geweest.
Triomfantelijk meldde hij dat de lamp weer brandde,
maar… het kon wel eens van korte duur zijn want
het euvel lag aan de zekering die er telkens weer de
brui aan gaf.
“Iemand” , zo zei hij, “heeft aan de bedrading gezeten van het zekeringkastje in de paal en dáárom
doet de lamp het niet. Morgen trekken wij een nieuw
stukje kabel in de paal naar het zekeringkastje en
dan moet de lamp het weer doen…”
Ik dankte de man hartelijk die vervolgens zichtbaar
opgelucht de tuin uit liep.
Toen ik de voordeur weer dicht deed maakte ik
ogenblikkelijk de volgende aantekening:
25 November 2010, 15.00 uur, ENECO / JOULZ aan
de deur. Meldt dat storing aan paal 072 185 als oorzaak heeft : ZEKERING in paal defect. Nieuwe bedrading maken zekeringkastje in paal 072 185 op 26
November 2010.

Beste lezers, 10 weken heeft het geduurd om te ontdekken dat de zekering in de paal defect was, één
van de eerder geopperde mogelijke oorzaken welke
rond 9 November door de afdeling Beheer nog als
uitgesloten door test werd genoemd…
De Ronde Vener van woensdag 24 November doorbladerend zag ik een foto van een breed lachende
burgemeester Mw. Marianne Burgman.
In het artikel meldde zij best burgemeester te willen worden van de nieuwe grotere Gemeente welke
er volgend jaar aan zit te komen. Haar kansen zouden “groot” zijn omdat de burgemeester van Abcoude had afgehaakt…
Onze Lieve Heer behoede ons voor het feit dat zij
weer voor één of meerdere termijnen de touwtjes in
handen zal kunnen krijgen over ons welzijn.
Nou ja, touwtjes in handen ??? Als je de TV beelden
( Midpoint TV) bekijkt van de Ronde Tafel Gesprekken waar zij dan voorzitter ( lees: leider ) van is, komt
zij in de meeste gevallen niet verder dan het , met
een verveeld gezicht, afhameren van stukken en het
bijna onverstaanbaar noemen van de naam van de
volgende spreker die net als de collega sprekers de
hele avond even verveeld in het rond zitten te staren.
Gezien de problematiek op velerlei gebeid in onze
gemeente is het duidelijk dat zij niet de persoon is
die het onder haar bevoegdheden vallende ambtenarenapparaat adequaat weet aan te sturen.
Dit vertaalt zich weer verder in de lagere ambtenaren regionen enz. enz.
Overigens, geen énkele van de huidige zittende wethouders of andere gegadigden zijn m.i capabel genoeg voor de functie van éérste burger van de nieuw
te vormen Gemeente.
Het is te hopen dat zich een soort Robin Hood van
buiten de regio aanmeldt voor de ambt van burgemeester, dat deze wordt benoemd en ons dan spoedig verlost van de lopende sores.
Maar beste lezers, de gemeentelijke verkiezingen
zijn weer achter de rug. De gedane beloften gaan
weer de ijskast in; de kaarten zijn of worden geschud; het stoelenpluche wordt opgeborsteld en de
stoelendans kan weer beginnen.
Het licht van paal 072 185 brandt gelukkig weer,
dankzij of ondanks de inspanningen van afdeling
Beheer. Nu de defecte verlichting nog van de andere melders.
Succes en laat uw stem horen!
C.N.H. van Dijck
Viergang.
Mijdrecht

Schade kruising Ringdijk 2e
bedijking/stoplichten Amstelhoek
Woensdag 24 november 2010 werd, waar ik al
maanden voor gevreesd heb, waarheid. Aanrijding, schade 1.500 euro.
Het kruispunt Ringdijk 2e bedijking/stoplichten
Amstelhoek is in de nieuwe situatie voor mensen die wonen in de Mennonietenbuurt of daar
moeten zijn, zeer onoverzichtelijk geworden.
Als je vanaf de Ringdijk komt en je wilt de Mennonietenbuurt in, moet je alle verkeer in de gaten houden, dat op de N201 rijdt. Ze komen zowel vanuit Mijdrecht als vanuit Uithoorn. Sta je
in de rij, vooral in de ochtend, is de situatie zeer
onoverzichtelijk, vooral als er, in mijn geval ook
nog eens een vrachtauto voor staat. Sta je te
wachten, buiten de spits, op verkeer, dat door
groen op de N201 komt, houd je spiegels in de
gaten, want niet iedereen heeft door, dat je eigenlijk linksaf/rechtdoor wilt. Kom je vanuit de

Mennonietenbuurt en je wilt (vooral in de ochtend) de Ringdijk op, moet je langs wachtende
auto’s manoeuvreren, houd ook weer het verkeer van de N201 in de gaten, want dat stoplicht
(dat m.i. niet goed staat afgesteld) staat natuurlijk precies op groen op het moment, dat het verkeer vanaf de Ringdijk groen heeft en kijk ook
of er niet ook nog een doorkomende auto van
de Ringdijk aankomt, die de Mennonietenbuurt
in wil.
Kortom, mijn dochter zit in Mijdrecht op school.
Deze route rijd ik vaak 2 a 3x per dag en iedere
keer hoop ik maar dat het goed gaat.
Op dit moment zit ik wel met een schadepost
van 1.500,00 Euro!!
Femmie van der Most
Amstelhoek

Het Grutto drama
Het is de omwonenden van de Grutto (het nieuwbouwproject aan de Hoofdweg, vroegere bowling)
bekend dat het onze gemeente 450.000,- euro ‘kan
gaan kosten’ door het mislopen van subsidies, indien de bouw niet voor 1 januari 2011 zal starten. Als
deze datum niet wordt gehaald dan valt dit niet de
omwonenden te verwijten maar puur en alleen het
college van burgemeester en wethouders. Dit vraagt
om een korte uitleg.
Op 31 augustus jl. is er door de omwonenden van
het nieuwbouwproject de Grutto een bezwaarschrift
ingediend tegen de bouw van dit nieuwbouwproject.
En 13 oktober 2010 is er een hoorzitting geweest
voor de Commissie bezwaarschriften. Deze commissie heeft beslist dat de gemeenteraad een uitspraak moet doen over de door de commissie gegrond verklaarde bezwaren zoals die door de omwonenden zijn gemaakt, omdat wethouder Rosen-

daal geen goed werk heeft geleverd. Hierover moet
de Gemeenteraad nog vergaderen op 15 december
a.s. Echter op 22 oktober 2010 is er al een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van 87 woningen
incl. parkeervoorzieningen en loopdek.
Burgemeester en wethouders hebben deze vergunning zover bij de omwonende bekend is ten onrechte verleend, omdat de raad nog niet beslist heeft
over de voorwaarden die voor de bouwvergunning
moeten gaan gelden. De omwonenden vinden het
raar dat er al een ‘zwarte pieten’ spel op gang komt
in hun richting over het mislopen van subsidies terwijl zij geen fout hebben gemaakt en geen regel
hebben overtreden!
Hennie en Ineke Hollaardt
omwonenden van Grutto

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 1 december 2010

Atalante D2 verliest
eerste wedstrijd

gonnen te draaien. Met 12-25 werd
de set verrassend gepakt.
Set 4 begon hetzelfde en er waren
weer leuke aanvallen en een leuke

Vinkeveen - Woensdag 24-11 toog
de Haaxman ploeg met 9 vrouw
sterk naar Haarlem voor een fikse partij tegen Spaarnestad D5. De
Haarlemse ploeg stond op een vijfde plek met een wedstrijd minder
en de Vinkeveense dames aan kop
ook met een wedstrijd minder dan
de andere toppers. Er werd niet licht
over gedacht en de dames keken uit
naar een lekkere partij.

Sponsors gezocht!

Help Argon D1 schitteren op
een internationaal toernooi!
Mijdrecht - Op 2 juni tot 5 juni gaat Argon D1 spelen tegen
teams uit bijvoorbeeld Duitsland, Polen, Denemarken, Frankrijk, Italië en Engeland.
Argon D1 neemt dan deel aan een
internationaal voetbaltoernooi, genaamd Aalborg City cup. Voor dit
toernooi reist Argon D1 af naar De-

nemarken. Voor hen is dit een droom
die werkelijkheid wordt. Maar om
deze droom te realiseren, is er wel
geld nodig. Daarom is er een speciale actie gestart om sponsors te
werven die een financiële bijdrage
willen leveren om deze spelers te laten schitteren op een internationaal
toernooi.
Onder het motto “Scoor mee en

word supporter!” is Argon D1 op
zoek naar sponsors en supporters.
Mocht u ons een handje willen helpen, neem dan contact op met de
trainer: Leo Clement: 0620454670 of
clementjes@ziggo.nl.
Scoor dus met ons mee en word nu
sponsor om Argon D1 te kunnen laten schitteren op een internationaal

De eerste set begon niet geheel
overtuigend en beide ploegen bleven dicht bij elkaar. Aan Atalante
zijde werden veel foutjes gemaakt
in de service maar ook de pass was
niet helemaal je van het en vloog
soms onverklaarbaar ongewoon een
totaal verkeerde kant op.
Maar als de pass mooi was kon Jet
Feddema de aanvallers goed bedienen en Debbie van der Hoorn, Inge Bakker, Annemarieke Wijnands,
Tineke Vellekoop en Marjan Blenk
konden trefzeker scoren, afwisselend hard en dan weer slim kort.
De aanval van de Haarlemse dames
was ook pittig en scoorde regelmatig. Ondanks een time-out op 2017 en nog een wissel ging de eerste set via 20-20 naar de thuisploeg
met 23-25.
Natalie van Scheppingen en Joke
Ruizendaal kwamen in de ring. De
Haarlemse dames waren goed op
dreef daar waar de Haaxman equipe nog steeds zoekende was naar
de vorm. Nog steeds waren er te
veel foutjes in de service en ook
pass en aanval waren beneden pijl.
Wel waren er af en toe mooie slimme balletjes in het midden of net

achter het blok. Maar Spaarnestad
kreeg steeds meer vat op de tactische ballen en speelde sterk en
maakte vooral mooie service reeksen. Vrij snel was er een achterstand
(9-4) dat rap werd uitgebouwd. De
Haarlemmers waren los en Atalante bood slechts bij vlagen het vertrouwde spel: 25-18 verlies.
Annemarieke, Debbie en Annemarie Bakker speelden mee in set 3 en
nu was het Spaarnestad dat een terugval had. De Vinkeveense ploeg
vond de vertrouwde solide patronen
terug, de pass kwam goed en Annemarieke scoorde als vanouds op de
buitenkant, Debbie mepte er lekker
op los door het midden en ook met
Tineke was het altijd prijs. Joke en
Natalie maakten mooie servicereeksen, flink anders dan de vorige set.
Er was geen enkele foute service
meer te bespeuren, de diesels be-

Eerste zaaloverwinning
Atlantis C1
Mijdrecht -Afgelopen zaterdag
stond er voor het door Roebeson
BV gesponsorde Atlantis C1 alweer
de derde zaalwedstrijd op het programma. Na de eerste twee wedstrijden verloren te hebben waren de aspiranten van Atlantis gebrand op een overwinning. Er werd
afgereisd naar het verre Hoevelaken
voor een wedstrijd tegen Telstar C1.
Er werd gestart in een vertrouwde
opstelling. In de eerste aanval startten: Joppe Lammers, Lars Kuijlenburg, Rosalie Schouten en Echica
Warrels. In de eerste verdediging
startten: Jonathan van der Horst,
Mark Kruiswijk, Joyce Rodenburg
en Heleen Haspels.
Atlantis startte fel aan de wedstrijd
en kwam hierdoor veel beter uit de
startblokken dan Telstar. De eerste
aanval was een mooie, lang uitgespeelde aanval die direct met een
doelpunt werd beloond. De gelijkmaker hierop volgde vrij snel. Hier-

na volgde een mooi gedeelte van
de wedstrijd voor Atlantis. Het door
Roebeson gesponsorde team was
gretiger en feller dan Telstar en hierdoor werd er een mooie 1-5 voorsprong behaald, waarmee werd gerust.
Na de rust kwam er meer tegenstand van Telstar. Dit, in combinatie met het vermoeider worden van
de spelers van Atlantis, zorgde ervoor dat Telstar weer iets dichterbij
wist te komen. Met een 3-5 stand
op het scorebord kwam voor Atlantis Britt Vermolen in de ploeg. Atlantis wist gelukkig de concentratie terug te pakken en de wedstrijd op
een goeie manier uit te spelen. Na
het laatste fluitsignaal kon er teruggereisd worden naar Mijdrecht met
een 4-6 overwinning.
Namens Atlantis C1 willen we alle
supporters en Jelle van Wermeskerken bedanken dat jullie mee zijn gereisd naar deze wedstrijd.

Tempo maatje te groot
voor Atlantis 6
De Ronde Venen - Het sinds jaar
en dag door loodgieters- en installatiebedrijf Van Kaam gesponsorde
Atlantis 6 speelde afgelopen zaterdag thuis een wedstrijd tegen Tempo 10. Na zestig minuten knokken
bleek het team uit Alphen a/d Rijn
toch te sterk voor Atlantis. Er werd
met 11-19 verloren.
De wedstrijd was de tweede van het
zaalseizoen, maar de eerste waarbij
het team helemaal compleet was.
Omdat Atlantis 6 uit slechts drie dames en vier heren bestaat, moet er
veel vertrouwd worden op mensen
uit andere teams.
Gelukkig wordt dat ook veelvuldig gedaan. Deze week begonnen
in de aanval Marcel de Jong, Niels
Reurings, Nancy Kroese en Nicole
Both. In de verdediging stonden Kris
Geusebroek, Carel Bijeman, Nathalie Valentijn en Karin van der Sluijs.
In het begin gingen de beide teams
behoorlijk gelijk op. Beide teams
waren behoorlijk goed op schot,
waardoor er na tien minuten al een
score van 5-5 op het bord stond. He-

Zaterdag 4 december speelt Atlantis
6 om 17:50 uur thuis tegen DKV uit
IJmuiden. U bent van harte welkom
om het team aan te komen moedigen.

Op 24-23 achter nam Jet een timeout en gelukkig werd deze set net
aan gepakt met 24-26. De vijfde set
was de echte krachtmeting, beide
ploegen vochten voor wat ze waard
waren. In een spannend slot was
het Spaarnestad dat met 16-14 aan
het langste eind trok.
Met dit eerste verlies staat de ploeg
weer met de beide voeten op de
vloer.
De volgende wedstrijd is tegen de
nummer twee Roda uit Amstelveen,
thuis in De Boei op vrijdag 3 december.
verdeeld dan de vorige keer, waar
de finales bij elke groep tussen
twee dezelfde scholen ging en iedere school een keer de eindoverwinning pakte. Helaas kon sponsor
Aparts Automaterialen niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, maar hij
was wel nog even komen kijken hoe
al die kinderen dankzij zijn financiële bijdrage een middag lekker konden sporten.

Ook tweede Aparts Scholentoernooi een groot succes!
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdag vond het tweede Aparts
scholentoernooien plaats. Deze
tweede woensdag was het de beurt
aan de 130 kinderen uit de groepen
4, 5 en 6 om hun volleybalkunsten te
tonen. Het toernooi werd mede een
succes door sponsors Aparts Automaterialen en het Rabo Dichtbijfonds.
Om 13.00 uur werd het startsein gegeven voor het tweede Aparts Scholentoernooi. Bij groep 4 streden zes
teams in twee poules van drie om
de felbegeerde bekers. Bij groep 5
deden maar liefst negen teams mee
verdeeld over twee poules en voor
groep 6 hadden acht teams zich ingeschreven en die waren ingedeeld

in twee poules van vier.
Groep 4 speelde op het zgn. Cool
Moves Volley niveau 2. De eerste bal
moet geserveerd worden, daarna is
het spelletje alleen maar gooien en
vangen. Je merkte dat deze kinderen net weer wat ouder waren dan
de kinderen uit groep 4. Het serveren ging hier heel erg goed en daar
werden veel kindjes mee weggespeeld. Alleen het doordraaien was
nog wel eens wat lastig, maar hoe
verder de middag vorderde, hoe beter dat ging. De kinderen doken het
hele veld door en er werd een sportieve strijd geleverd.
Regeltjes
Groep 5 en 6 speelden Cool Moves

laas verloor Atlantis vanaf dat moment een beetje de scherpte. Tempo
kreeg de overhand op het einde van
de eerste helft waardoor er gerust
werd met een 6-11 stand.
Vlak na de start van de tweede helft
werd Nicole Both gewisseld voor
Anouk Röling. Atlantis liet de achterstand van vijf punten niet op zich
zitten en begon weer scherp aan de
tweede helft.
Het gat kon niet kleiner gemaakt
worden, maar werd ook niet groter. Halverwege de tweede helft
kwam Rogier van der Horst in het
veld voor Marcel de Jong. De Atlantis/Van Kaam combinatie vocht voor
wat ze waard was, maar kon niet
voorkomen dat Tempo op het einde van de wedstrijd toch weer uitliep. Een stand van 11-19 stond op
het scorebord toen het laatste fluitsignaal klonk.

voorsprong. Maar toen volgde weer
een reeks van knappe Haarlemse
services, niet eens snoeihard maar
slim afgewisseld, waardoor heel wat
punten op rij op het telbord draaiden. De spirit en overtuiging kwam
aan het wankelen en tegen de twintig lag de strijd weer helemaal open.

De Vinken pakt koppositie
Vinkeveen - Ook in de derde zaalcompetitiewedstrijd heeft het eerste
van De Vinken beide punten in huis
weten te houden. Het bezoekende Atlantis kon tot halverwege de
tweede helft bijblijven (11-8). Maar
een trefzekere eindsprint van de
Vinkeveense Fortisformatie leverde een duidelijke 21-9 eindoverwinning op. Door deze winst en door
het verlies van concurrent DOS zijn
de Vinkeveense korfballers het enige team in de derde klasse G zonder puntverlies.
De Rondeveense derby stond onder
leiding van de Puttense leidsman
Gijs van Garderen. Na het voorstel-

len van de teams en de presentatie
van de pupillen van de week, Luka
van der Vliet en Levi Kroon, trok de
ploeg van trainer-coach Fred Straatman direct van leer. In de aanval begon Rogier Schoenmaker op de plek
van de geblesseerde Peter Koeleman. Peter Kooijman (captain), Helene Kroon en Mariska Meulstee
completeerden het Vinkenoffensief.
Het eerste schot (Mariska Meulstee)
was direct raak en in een volgende
aanval werd Meulstee onreglementair afgestopt, waardoor aanvoerder
Peter Kooijman vanaf de stip mocht
aanleggen. Zo was het binnen twee
minuten 2-0.

Volley op niveau 3. Bij dit niveau
moet elke eerste bal die over het net
komt gepasst worden. De pass moet
richting een medespeler gespeeld
worden; deze medespeler moet de
bal vangen en de bal over het net
gooien. Elke keer als de bal over het
net gaat, moet het team een plaatje doordraaien. Veel regeltjes dus,
want je mag de bal ook niet zomaar
op elke willekeurige manier gooien;
de echte volleybaltechnieken liggen
aan de basis van de gegooide ballen. Ondanks alle lastige regels ging
het als een speer bij deze groepen.
Er werd veel gelijk gespeeld, wat de
plaatsing voor de kruisfinales erg
spannend maakte.
De prijzen waren iets minder mooi
Het tweede aanvalsvak van de
thuisploeg was net iets minder trefzeker. Charita Hazeleger, Melanie
Kroon, Kelvin Hoogeboom en Ruud
Oussoren creëerden volop kansen,
maar vooral Oussoren had zichtbaar
pech met zijn doelpogingen. Diverse fraaie afstandsschoten tolden het
gele plastic weer uit. Mede hierdoor
konden de bezoekers keurig aanhaken. Na de 2-2 legde Helene Kroon
van afstand succesvol aan en ook
Mariska Meulstee verschalkte haar
directe opponente opnieuw: 4-2.
Een doorloper van Charita Hazeleger leverde het eerste gaatje op:
5-2. Atlantis had echter maar drie
minuten nodig om zich weer terug
te knokken: 5-4. Een tweede treffer van Helene Kroon en een keurig afgeronde uitwijkbal van Kelvin
Hoogeboom bracht de thuisploeg
weer op drie punten voorsprong.
Een voor niet korfballers vreemd
maar in korfbalkringen gewaardeerd staaltje van sportiviteit toonde Melanie Kroon door kort hierna volkomen vrij voor de korf niet
te schieten, maar haar neergezegen
tegenstandster bij te laten komen.
Tien minuten voor rust maakte Atlantis 7-5. Drie voltreffers van Helene Kroon, Peter Kooijman en Melanie Kroon tilden de thuisploeg naar

Trofee
Net als de vorige woensdag was
er voor elke eerste, tweede en derde plek een trofee. Ook was er voor
alle kinderen weer een mooie Cool
Moves Volley diploma.
Bij groep 4 ging de eerste plaats
naar de Staartjes van de Pijlstaart.
Plek 2 en 3 waren voor de Jozefschool; de tweede plaats voor de
Dolfijnen en derde plaats naar de
Orka’s. Bij groep 5 waren de prijzen
mooi verdeeld. Het team de Gummybears van de Schakel won de
eerste plaats; de Krokodillen van de
Jozefschool werden tweede en de
derde plaats ging naar de Pijlstars
van de Pijlstaart. Bij groep 6 ging
de finale tussen twee teams van de
Pijlstaart. De Mixies pakten knap de
titel, de Pijlstaartboys werden tweede en de derde plaats was voor Jozef 6.2 van de Jozefschool.
Via deze weg willen we graag
Aparts Automaterialen en het Rabo
Dichtbijfonds bedanken voor hun financiële bijdrage.
Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers van V.V. Atalante: Marion Engelen, Anna Avakian, Anneke
Aarsman, Annemarie Bakker, Anne-Wil de Haan, Denise Overwijk,
Ellen Marques, Fenny Bijlsma, Fieke de Haan, Fiet Liesveld, Inge Bakker, Jessica Schuurmans, Joke Ruizendaal, Juriaan van der Spoel, Lidy van Kouwen, Loes Kuijper, Loulou Geerdes, Mariette van der Spoel,
Marjan Blenk, Marjolein Smit, Martine de Graaff, Mirjam van der Strate, Nadine Brockhoff, Nancy Lijten,
Rachel Bijl, Richard v.d. Spoel, Sanne Westerhuis, Sayuri Iwasaki, Tessa Steeneken, Tim Ruizendaal, Ton
Schockman en William van der
Spoel.
een comfortabele 10-5 ruststand.
De Mijdrechtenaren kwamen het
best de kleedkamers uit. Frequent
missen in de Vinkenaanval en geknoei in de verdediging leverden de
bezoekers voldoende ruimte voor
tegentreffers: 10-7. Halverwege de
tweede helft was het na een uitwijkbal van Helene Kroon en een afstandscore van Atlantis 11-8.
Vervolgens echter kantelde de wedstrijd. Korfbalkenners aan de zijlijn
analyseerden het damesoverwicht
van De Vinken als de oorzaak van
de uiteindelijke Vinkenwinst. Van de
21 Vinkentreffers kwamen er veertien van de dames. Vooral Mariska Meulstee leefde zicht in de slotfase uit, zij trof nog vier maal doel.
Doelpunten van Charita Hazeleger, Kelvin Hoogeboom, Peter Kooijman, Helene Kroon (met haar vijfde)
en Rudy Oussoren (uiteindelijk toch
twee maal succesvol) en nog een
laatste tegentreffer van de bezoekers zorgden voor een 21-9 eindstand.
Komende zaterdagmiddag 4 december speelt De Vinken uit in Kudelstaart tegen VZOD. Dan mogen de Vinkeveners bewijzen dat
ze echt voor de bovenste plaatsen
meedoen.
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Koploper csW 2 zes punten
voor op de nummer twee

Atlantis A2 maakt het
spannend

Wilnis - Koploper CSW 2 heeft goede zaken gedaan door de inhaalwedstrijd tegen WV-HEDW 2 te
winnen. De 3-1 zege was verdiend
en de Wilnissers staan nu maarliefst
zes punten los op nummer twee
DVVA 2.

Mijdrecht - Het door Scheenaart &
Hassing gesponsorde Atlantis A2,
heeft het afgelopen zaterdag 27 november zeer spannend gemaakt tegen Badhoevedorp A1. De veters
zaten strak en de nieuwe inschiet
shirts waren aangedaan.
Atlantis was helemaal klaar voor de
wedstrijd. Om 12.00 plaatselijke tijd
floot de scheidsrechter de wedstrijd
in. Aanval Reinout Molenaar, Niels
van Oudenallen, Robina van Senten
& Willemijn Schouten kon niet echt
tot scoren komen. Dat in tegenstelling tot Badhoevedorp dat via een
schot op 1-0 voorsprong kwam. Het
antwoord van Atlantis kwam snel
met een doorloopbal van Niels. Er
werd gewisseld en het vak met Kariem Khalifa, Maarten Helsloot, Iris
Façee Schaeffer en Lusanne Meints
mocht het proberen. Lusanne mocht
een strafworp benutten en deed dat
correct. Maar de response was weer
van Badhoevedorp door een schot.
De stand was 2-2 en er mocht weer
gewisseld worden. Atlantis besefte
dat er een knop om moest. En dat
gebeurde ook. In korte tijd kwamen
er schoten van Niels en van Reinout
van redelijke afstanden die de mand
raakten.

De wedstrijd begon vanaf de eerste minuut fel. WV-HEDW zat kort
op de man en probeerde CSW 2 het
moeilijk te maken. CSW had hier
last van, maar liet zich niet kennen
en was bestand tegen de felheid
van de Amsterdammers. De eerste grote kans was voor WV-HEDW,
maar Freek in ’t Veld stond zijn mannetje. Later in de wedstrijd wist hij
nog twee keer op knappe wijze de
Amsterdammers van het scoren te
houden.
Waarschuwing
Na de waarschuwing van WVHEDW was het CSW dat de score opende. In de 25e minuut nam
Frank Zaal vanaf het middenveld
een sprint met de bal richting het
strafschopgebied en schoot de bal
vol de winkelhaak in. Na de goal lag
de bal binnen tien minuten weer in
het doel van de Amsterdammers.
Een steekbal door de lucht van Kevin Bakker kwam terecht bij spits
Vincent van Hellemondt, die vervolgens zijn tegenstander knap van

zich af wist te houden en niet faalde toen hij oog in oog met de keeper stond.
Gevaarlijk
Na de rust werd WV-HEDW iets gevaarlijker en dit resulteerde uiteindelijk in een goal. Een voorzet vanaf
de rechterkant kwam terecht bij een
speler van WV-HEDW die de bal alleen nog maar hoefde binnen te tikken. Na de 2-1 dacht iedereen dat
de Amsterdammers zouden doordrukken om de 2-2 te maken. Dit
lukte niet doordat de CSW’ers als
team veel strijd leverden. De strijd
werd uiteindelijk beloond in een bevrijdende goal. Mitchell de Zwart
was sneller dan zijn directe tegenstander, haalde de achterlijn en gaf
voor. Edwin Milton wist de bal op
maat binnen te tikken.
De winst was niet makkelijk, maar
wel verdiend. Het betekende alweer
de achtste winst op rij. Volgende
week staat er alweer een thuiswedstrijd op het programma. Dan speelt
de ploeg van Ivan Lont en Gijs Pauw
tegen AFC 2. De uitwedstrijd werd
met maarliefst 11-2 gewonnen. Veel
zegt dat niet voor aanstaande zaterdag, want de ex-profvoetballers als
Bryan Roy, Aron Winter en de gebroeders Witschge waren toen allen
niet aanwezig. De wedstrijd begint
om 12.00 uur.

PK sport

Wellness en Fashion night
2010 groot succes!
Vinkeveen - Op vrijdag 19 november stond PK Sport volledig in het
teken van mode en wellness.
Meer dan 150 leden werden ontvangen met een glaasje prosecco
en konden deze avond genieten van
modeshows, minimarkt, showcooking en nog veel meer.
De shows werden gelopen door onze medewerkers en een aantal leden, zij liepen als volleerde mannequins over het podium. De muziek

werd verzorgd door DJ Andrew Ossewaarde en een spetterend optreden van soulkoor D-Fine. Na afloop
was er voor alle bezoekers nog een
rijk gevulde goodiebag.
Hierbij willen wij uiteraard de bedrijven bedanken voor hun medewerking om deze Wellness en Fashion
Night tot een succes te maken.
Een fotoreportage vindt u in ons fotoalbum op onze website en dat is:
www.pksport.nl

Atlantis 2 verliest
spannende derby
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 in Vinkeveen
tegen Vinken 2. Voor beide teams
was dit een wedstrijd om naar uit te
kijken. Atlantis had tot dan toe één
wedstrijd gewonnen en één verloren
en de Vinken had twee duels verloren. Vooraf beloofde het een wedstrijd te worden waarbij beide teams
aan elkaar gewaagd waren.
Atlantis 2 begon in de gebruikelijke opstellingen zonder de afwezige
Kristiaan Geerdinck en de geblesseerde Joyce Gortenmulder. Atlantis begon scherp aan de wedstrijd
en opende de score maar Vinken
liet in de volgende aanval meteen
een tegentreffer noteren. De eerste tien minuten pakte Atlantis een
voorsprong van 4-2. Echter Vinken
liet zich niet kennen en knokte zich
terug tot een 7-5 voorsprong. Atlantis zette de eindsprint in voor de rust
wat in een ruststand van 8-7 in het
voordeel van de Vinken resulteerde. In de rust benadrukte coach Petra Taal dat er zeker punten konden worden gepakt en dat Atlantis
2 de rust moest houden en geconcentreerd moest blijven spelen. Bo-

vendien moesten bovenal de goede
kansen gepakt worden. Het eerste
deel van de tweede helft was zeer
spannend, beide ploegen hadden
moeite met scoren en het gat in het
voordeel van de Vinken bleef steken op een punt. Vanaf 10-9 speelde de Vinken een stuk effectiever
dan de ploeg uit Mijdrecht en pakte
een 13-9 voorsprong. Atlantis knokte zich terug met drie treffers, maar
de eindsprint kwam te laat. Met een
eindstand van 14-12 in het nadeel
van Atlantis 2, was Vinken 2 de winnaar in de eerste derby van dit zaalseizoen. De wedstrijd was erg spannend met veel strijd van beide ploegen. Atlantis 2 liet het liggen in het
effectief omgaan met de kansen, teveel schoten waren tekort, maar het
door Rabobank gesponsorde team
toonde veel inzet en het aanvalsspel zat goed in elkaar. Ondanks de
nederlaag heeft de ploeg laten zien
dat, als het effectiever omgaat met
de kansen, nog vele wedstrijden kan
gaan winnen in deze poule. Komende zaterdag is de eerste kans die Atlantis 2 krijgt om zich te revancheren, de thuiswedstrijd tegen Fluks 2
om 15.20 uur in de Phoenixhal. Dus
kom de ploeg aanmoedigingen.

Knokte
De ruststand was 2-4. Het liep nog
niet denderend, maar er was wel te
merken dat Atlantis ervoor knokte. De scheidsrechter floot en men
zag dat Badhoevedorp goede instructies kreeg. Na een aantal scho-

ten en kansen was de stand opgelopen naar 5-4. Er moest iets veranderen. Meteen daarna maakte Niels
een doorloopbal af en was de stand
weer gelijk. Daar liet Badhoevedorp
het niet bij zitten en scoorde een
schot, 6-5. Atlantis had nu echt door
dat er weer iets moest veranderen.
Lusanne Meints maakte een mooi
schot af. Kort daarna volgden ook
Reinout en Niels met een mooi afstand schot en de stand was 6-8.
Badhoevedorp dacht nog terug te
kunnen komen met een bal uit het
niets die werd gescoord door een
korte kans, maar het mocht niet baten. Atlantis nam de 2 punten weer
mee naar Mijdrecht.
Het was een zeer fysieke wedstrijd
waarbij de scheidsrechter veel toeliet een beide kanten. Atlantis bedankt nog bankzitters Eva Haspels
en Matthijs Gortenmulder, het publiek dat mee was gereisd, coach
Chantal Poolman, de geblesseerde
speelster Ilona Pauw en in het bijzonder Kariem Khalifa die voorlopig
zijn laatste wedstrijd speelde vanwege een operatie. Het hele team
en aanhang wenst hem heel veel
sterkte en gezondheid toe.
De volgende competitiewedstrijd
van Atlantis A2 is a.s. zaterdag 4
December om 12.40 in sporthal
De Phoenix aan de Hoofdweg in
Mijdrecht. Het door Scheenaart &
Hassing gesponsorde Atlantis A2
speelt dan tegen DKV Victoria
A1 uit IJmuiden. Komt allen!

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 3 december 2010 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.
Aanwezig zijn om, let op ja, 20.00
uur en uiterlijk om 20.15 starten met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
We spelen vier maal zestien giffies,
de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend.

De poedelprijs was deze avond
voor Leen van Bemmelen met 5192
punten.
was er een onverwachte verrassing, een tegoedbon voor een overheerlijke pannenkoek! Deze werden
aangeboden door Health Club Amstelhof en werden door de judoka’s
enthousiast in ontvangst genomen.
Na het examen en een persoonlijk
woord van de leraar werd er een slip
of een band uitgereikt. Judoleraar
Ruud van Zwieten was wederom
enorm trots en blijft zeer te spreken
over de manier van judoën, vooruitgang en inzet van zijn pupillen.

Geslaagde examens
bij Judo Ryu Kensui
De Ronde Venen - Op dinsdag
16 en vrijdag 19 november waren
de halfjaarlijkse examens in de dojo bij Health Club Amstelhof (judoka’s tot oranje band). Het was een
les met een examensfeer. De in groten getale aanwezige ouders en belangstellende genoten van de diverse verrichtingen en de vooruitgang

Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond, op vrijdag was;
1 Cock Meier
met 7143 punten
2 Greetje Veraar met 7099 punten
3 Sjaan Kolenberg met 6986 punten
4 Rob Veraar
met 6979 punten
5 Ria Plant
met 6887 punten

van de ruim 120 judoka’s. (Voor het
complete verslag, uitslagen, foto’s
en informatie over onze judoschool
kunt u een kijkje nemen op: www.
judoryukensui.nl). Sommige judoka’s waren zichtbaar gespannen
maar er werd erg goed en verzorgd
judo gedemonstreerd! Voor elke judoka die aan het examen deelnam

Atlantis 1 kwam tekort
tegen sterk De Vinken

Argon zaterdag wint
verdiend van Waterwijk

Mijdrecht - Zaterdag 27 november
stond een lastige wedstrijd voor het
door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 op het programma. De Atlantis equipe mocht aantreden tegen het sterk spelende Vinken. Atlantis wist dat het een grote opgave zou worden om de winst te pakken, maar was vastbesloten het de
Vinken zo moeilijk mogelijk te maken. De thuisspelende ploeg ging
voortvarend van start en na 2 minuten stond er een 2-0 voorsprong
voor de Vinken op het bord. Atlantis wist terug te vechten en zo stond
het enige tijd later weer gelijk.
Daarna was het weer de Vinken dat
uitliep naar een paar punten voorsprong en dit is een groot deel van
eerste helft zo gebleven. Vlak voor
rust wist de Vinken nog verder uit
te lopen en moest de coach van At-

Mijdrecht - De eerste helft kwam
Waterwijk er eigenlijk niet aan te
pas, Argon speelde fel en gretig en
dat resulteerde in drie doelpunten
voor rust. Na de thee werd het nog
even spannend toen Waterwijk terugkwam tot 3-2, maar Argon bleef
kalm en liep uiteindelijk uit naar 5-2.
De Argonaanhang is de laatste tijd
bepaald niet verwend wat de uitslagen betreft van het zaterdagvlaggenschip, maar afgelopen weekeinde waren er veel doelpunten en
een verdiende winst tegen de nummer drie van ranglijst Waterwijk uit
Almere. Argon begon geconcentreerd aan de wedstrijd en dat resulteerde al snel tot een paar goede mogelijkheden. Eerste zagen
we een schot van Christiaan Winkel dat door een verdediger weggewerkt kon worden en Lesley Groenen zag zijn hoekschop door keeper Martijn Rademaker uit de kruising vissen. Na twintig minuten was
het wel raak toen Alan Doorson profiteerde van een foutje van de uitgekomen doelman van Waterwijk en
de 1-0 op het bord zette. Even later
maakte de doelman zijn foutje goed
door een gerichte kopbal van Youri van Adrichem onschadelijk te maken. Een mooie combinatie bracht
Argon vervolgens op 2-0, een pass
van Adil Kamil werd door Van Adrichem doorgetikt op Stefan Tichelaar
die vervolgens van dichtbij geen
moeite had het net vinden.
Het tegenvallende Waterwijk kon
aanvallend nog geen enkele vuist
maken en de ballen die richting Ar-

lantis Alex van Senten inzetten voor
een zieke Jelmer Steen. De teams
gingen rusten met een 10-5 stand.
Na rust was het Atlantis dat even
beter uit de startblokken kwam. De
hardwerkende ploeg wist zich terug te knokken naar een 11-8 stand.
Helaas kwam het eerste van Atlantis toch echt te kort en was het in de
slotfase van de wedstrijd een waar
doelpuntenfestijn in het voordeel
van de Vinken, waardoor Atlantis
uiteindelijk verloor met 21-9.
Aan de supporters heeft het zeker
niet gelegen, want zij hebben de
gehele wedstrijd Atlantis enthousiast aangemoedigd. Wij hopen op
net zo’n geweldig publiek volgende
week, wanneer Atlantis thuis speelt
tegen Fluks 1. De wedstrijd zal om
16.40 uur gespeeld worden in de
Phoenixsporthal in Mijdrecht.

Grote overwinning
Atlantis A1
Mijdrecht - In de Ronde Veense korfbalderby tussen Atlantis A1
en De Vinken A1 is de ploeg uit
Mijdrecht als winnaar uit de bus gekomen. De wedstrijd in sporthal de
Boei te Vinkeveen tussen de koploper (Atlantis A1) en hekkensluiter (Vinken A1) is nooit een echt duel geweest. Daarvoor was het klassenverschil te groot. Via een 3-9
ruststand werd er gefinisht bij 6-18.
Door deze eenvoudige overwinning
blijft Atlantis A1 op titelkoers.
Atlantis A1/Van Dam Bedrijfsdiensten startte voortvarend aan deze klus. Al heel snel stond het 0-4
en De Vinken had de kracht niet om
aan te klampen. Het kleinst mogelijke verschil werd bereikt bij 2-5:
het sein voor Atlantis om even flink
aan te zetten wat uiteindelijk resulteerde in een ruststand van 3-9. Dit
was voor de coaches Marijke Pauw
en Arie Zaal de mogelijkheid om het
team te complimenteren met het

vertoonde spel en hen de vrijheid te
geven om in de tweede helft de vele
aanwezige supporters uit Mijdrecht
te trakteren op mooie staaltjes korfbal. Het was speeltijd voor Atlantis.
De doelpunten vlogen op alle manieren in de korf, de een nog mooier dan de ander. Een compliment
aan De Vinkenzijde is zeker op z’n
plaats. Zij bleven sportief korfballen
en hanteerden zeker niet de botte
bijl. Zo bleef het een aantrekkelijke wedstrijd waarin zelfs B1-speelster Ciska Taal haar debuut mocht
maken. De handen werden geschud
bij de stand van 6-18. Man of the
match was Robin van ‘t Schip.
De volgende wedstrijd is op 11 december in Alphen aan den Rijn alwaar Tempo de opponent is. Scores: Jeroen Korver (6x), Goof van
Straaten (3x), Cynthia Sassen (3x),
Timo Jongerling (2x), Megan van
Aken (2x), Sophia van der Horst (1x)
en Sharon Moen (1x).

gondoel gingen kwamen op een bijveld terecht. Enkele minuten voor
rust was het Rudi Zaal die een voorzet van Lesley Groenen met een
hard en laag schot in de benedenhoek afrondde 3-0. In de rust was
er ongetwijfeld en pittige toespraak
van trainer Pieters voor de gasten
uit Almere, want het kwam wat feller uit de startblokken en dat had
als resultaat dat na zes minuten
Tom van der Leek de stand op 3-1
bracht toen hij wel erg gemakkelijk
door de verdediging van Argon liep.
Zes minuten later werd het zelfs 3-2
toen een vrije trap door Peter Drost
simpel werd doorgekopt, de Argondefensie reageerde nauwelijks. Nu
werd het wel even spannend maar
enkele minuten later passeerde Stefan Tichelaar op links enkele Waterwijk verdedigers en plaatste de
bal vervolgens op de meegekomen
Christiaan Winkel die hard en laag
het net trof. 4-2. Waterwijk deelde nog wel enkele plaagstootjes uit
maar doelman Van Moort werd niet
echt op de proef gesteld. Met nog
een half uur op de klok kwamen Albert Mens en René Legters in het
veld voor Alan Doorson en Lesley
Groenen. Met nog vijf minuten op
de klok zag Rudi Zaal zijn voorbereidend werk op links beloond, het
ontving de bal terug en schoot hard
en laag de 5-2 binnen. Een verdiende overwinning voor Argon dat ongetwijfeld zelfvertrouwen heeft opgedaan in deze wedstrijd.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen
DHSC.
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Huldiging Kampioenen 2010 UWTC
BMX tijdens jaarlijkse Bingo middag
Uithoorn - Zondag 28 november
was het weer zover. De jaarlijkse
Bingo middag waar alle prijzen van
de club competitie en het tijdrijden
worden uitgereikt. Voor we van start
konden gaan werd er even stil gestaan bij het feestelijke jaar wat we
als UWTC achter de rug hebben.
Het 75-jarig bestaan is op grootste
wijze door de afdelingen apart maar
ook als één vereniging gevierd.

Horangi taekwondo oogst prijzen
Mijdrecht - Zaterdagmorgen om
6:40 uur vertrekken 5 beetje gespannen, maar zeer enthousiaste kinderen van Horangi Taekwondo naar Purmerend. Met familie als
supporters en coaches Bas Bokkes
en Wim Schoenmaker gaan zij naar
hun eerste sparwedstrijd. De dag
begint met een weging, om te controleren of iedereen in de juiste gewichtscategorie is ingedeeld.
Een sparringswedstrijd is een gevecht tussen twee vechters van
een vergelijkbaar gewicht, leeftijd
en graduatie (kleur band). De beide vechters hebben arm- en beenbeschermers, een tok, helm, gebitsbescherming en rompbeschermer (pantser) aan. Tijdens het gevecht kunnen er punten gescoord
worden door met een goede traptechniek het pantser van de tegenstander te raken. Bij de jeugd is het
niet toegestaan om naar het hoofd
te schoppen. Degene die na de 2x 1
minuut wedstrijd de meeste punten
heeft wint de wedstrijd. Tussen die
2 minuten hebben coach en pupil
een halve minuut om tactiek te bespreken. Tijdens de wedstrijd zijn er
5 scheidsrechters. Vier zitten in de
hoeken van het veld en bepalen of
er een punt gemaakt wordt of niet
en de hoofdscheidsrechter let op
dat er eerlijk, veilig en sportief gevochten wordt.

Fel
Als eerste kon Boris Kuppens zich
opmaken voor de wedstrijd. De felle
tegenstander ging er met veel energie in maar Boris bewees slimmer te
zijn en won de wedstrijd met 6-1.
Boris ging door naar de volgende ronde waarin het gelijk bleef. Bij
een gelijke stand komt er een derde
ronde, waarbij diegene die als eerste scoort direct tot winnaar wordt
uitgeroepen.
Boris maakte een prachtig punt en
plaatste zich zo voor de finale. Zijn
tegenstander was zwaarder omdat
er poules waren samengevoegd. En
een paar kilo maakt nogal wat uit.
Boris (27 kilogram) haalde het net
niet maar kan bijzonder trots zijn op
een tweede plaats.
Freek Waagenaar werd direct de finale in geloot en bij zijn eerste optreden stond er dus gelijk het kampioenschap op het spel. Ook bij
Freek was de stand gelijk na de reguliere speeltijd. Met een golden
score claimde hij de wedstrijd en
daarmee een mooie gouden plak.
Mohammed Asafiati zat in een druk
bezette poule. Zijn eerste wedstrijd
was spannend maar Mohammed
won door een flinke portie doorzettingsvermogen. De finale werd niet
gewonnen, de tegenstander was net

Hertha E3 wint wedstrijd

Vinkeveen – De afgelopen zaterdag speelde de boys van Hertha E3
een vriendschappelijke wedstrijd in
Amsterdam. Altijd leuk AFC, want
dit heeft toch wat extra’s. Ze speelden tegen de E9 die in de derde
klasse op de tweede plaats staan.
Nu zegt dit niet veel, maar het is
toch een extra motivatie om in ieder geval niet weg gespeeld te willen worden.
De wedstrijd zou beginnen om 10.30
uur, en ongeveer 20 minuten voor de
wedstrijd begon het te sneeuwen.

En niet zo’n klein beetje. In korte tijd
waren de velden wit, en kon je de lijnen niet meer zien. Prachtige plaatjes, maar het maakte het voetballen
er niet makkelijker op.
Vanaf de aftrap begonnen de jongens gelijk met druk zetten op de
tegenstander, waar AFC gelijk geen
raad mee wist. Dit resulteerde gelijk in een paar prachtige aanvallen.
Doelpunt
Het kon dan ook niet uitblijven voordat de 1-0 viel. En hoe!!! Via Jason

SV Amstelland snel op Jaap Eden
Regio - Afgelopen zaterdag hebben
diverse schaatsers van de Uithoornse schaatsvereniging SV Amstelland
deelgenomen aan wedstrijden op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
De omstandigheden waren prima: droog, geen wind, en –vanwege de vorst- hard ijs! Kansen dus om
de persoonlijke tijden aan te scherpen. Bij de pupillen noteerde Eva
van Boxtel in haar eerste wedstrijd
goede tijden op de 300 m (41,6) en
de 500 m (1:08,96. En Maarten Bakker deed het prima door op beide

Open koppelmarathon

De Hoef - Op vrijdag 14 en zaterdag 15 januari 2011 zal de biljartvereniging De Hoef weer het open
driebanden toernooi organiseren, die met koppels gespeeld zal
worden. De wisselbeker die Paul
Schuurman en Bertus Loogman vorig jaar gewonnen hadden, zullen

te sterk, maar ook een schitterende
tweede plek voor Mohammed.
Casper Bulterman en Ryan Hoekman zaten in dezelfde poule. Voor
beide vechters stonden tegenover
dezelfde tegenstander, die al wat
meer ervaring op zak had. Zij konden hem niet verslaan maar bemachtigden toch een podiumplek,
Casper werd tweede en Ryan derde.
Stijl
Een week eerder waren er stijlwedstrijden voor de volwassenen in Oss.
Bij stijlwedstrijen laten de taekwondoka’s een stijlvorm zien en worden
door 6 juryleden o.a. beoordeeld op
techniek, kracht en uitstraling. Cindy de Jong, Wim Schoenmaker en
Attilla de Groot hebben met coach
Bas Bokkes aan deze wedstrijd
deelgenomen.
Cindy mocht als allereerste van het
gehele toernooi de spits afbijten. Na
een goede voorronde bereikte zij de
finale. In de finale wist zij een prima 5e plek te veroveren net achter
de meiden van de Nederlandse selectie.
Daarna was de poule van Attilla en
Wim aan de beurt. Beide heren lieten goede stijlvormen zien en mochten door naar de finale. In de finale
wist Attilla de 4e plek te bereiken en
Wim een bronzen medaille te veroveren.
en Max werd de bal uitverdedigd
naar links, waar Wouter de bal ontving. Vanaf de rechterkant liep Jeffrey helemaal links de hoek in en
Wouter gaf de bal werkelijk prachtig
mee. Jeffrey legde vanaf de achterlijn met links de bal pan klaar voor
Eric, die zoals we gewend zijn de
laatste tijd hier wel raad mee wist.
Wat een “IJskonijn”. De 2-0 volgde niet lang erna. Weer heel snel
overschakelen uit de verdediging.
Die stond als een huis met Dani en
Nand als 2 pitbuls aan de zijkant, die
zich vast beten in de tegenstander.
Nu over rechts, en weer Jeffrey die
terug legt, maar nu op Wouter die
de bal prima in schoot. Met 2-0 gingen we rusten. Na de “ijs”limonade
hetzelfde verhaal. AFC probeerde
wel, maar kon gewoon niet. De 3-0
was weer bij de omschakeling, en
weer via rechts. Jeffrey gaf nu diep
op Eric en die maakte wederom
geen fout. Na een “slippertje” achterin ‘gleed” de bal over de doellijn
en kwam AFC weer een beetje terug in de wedstrijd. Hertha bleef gewoon door voetballen zoals ze bezig
waren, en na een werkelijk fantastische dieptepas van Max ging Wouter alleen op de keeper af en bleef
hij “ijzig koud” 4-1.
Bevroren
Keeper Wesley had intussen bevroren voeten, want die had bijna
niets te doen. En als hij wat te doen
had kon hij bijna geen bal meer uit
schieten door de “ijs-tenen”.
Een verdiende “coole”overwinning
van deze jongens, waar niets op viel
af te dingen.

afstanden zijn persoonlijke records
(37,08 en 59,76) te verbeteren.
De junioren reden de 500 en 1000 m.
Voor Pim Veldhuisen legde de korte
afstand af in een nieuw pr (54,79) en
de dubbele afstand in 1:55,24. Ivan
Veul haalde op de 500 m liefst 1,5
seconde van zijn eigen toptijd af en
kwam uit op 48,44! Zijn 1000 m verliep helaas niet naar wens (1:53,81).
Bij de laatste kruising had hij zich
waarschijnlijk geforceerd om bij
de wissel zo gunstig mogelijk uit
te kunnen komen. Nick Aafjes was

bij de senioren ondanks zijn goede tijden op 500 m (44,57) en 1500
m (2:17,12) niet helemaal tevreden.
Hij zal goed blijven trainen om over
enkele weken “er in Heerenveen te
staan”. Wouter Verhoef zag zijn trainingsinspanningen voor zijn deelname aan het marathoncircuit beloond met pr’s op zowel 500 m
(53,33) als 1500 m (2:45,45). Bij de
masters dit keer geen persoonlijke
records. Wel lieten Peter Verbruggen 49,76 (500 m) en 2:41,72 (1500
m) en Peter Rip 54,44 (500 m) en
5:37,78 (3000 m) zien dat hun vorm
er aan zit te komen. Met 1:07,11 reed
Patricia Elsinger een rustig 500 m.

hem met hand en tand verdedigen .
Als koppel kunt u van te voren aanmelden bij H. van Eijk 0297-593395,
H. Kandelaar 0297-593532 of Hans
Rademaker 0297-593539. Schrijf u
snel in, want er is voor 16 koppels
plaats. De voorrondes beginnen op
vrijdag 14 januari vanaf 19.30 uur en
zaterdag 15 januari vanaf 12.00 uur.
De kruis finales tussen de winnaars
van de vrijdag en de zaterdag zullen om ongeveer 16.00 uur plaats

gaan vinden. Het driebanden koppeltoernooi houdt in dat twee biljart
spelers samen een aantal caramboles moet halen, welke gerelateerd is
aan hun eigen gemiddelde. Om de
wedstrijden niet te lang te laten duren is gekozen voor verkorte partijen. Het minimum aan caramboles
is 4+4= 8 caramboles en het maximum is 10+10= 20, voor jou en je
maat samen. De inleg voor deelname aan het toernooi is 5,- p.p.

De BMX heeft tijdens de 1e Noord
Holland Cup wedstrijd de geheel
vernieuwde startheuvel op feestelijke wijze geopend. Deze spectaculaire opening heeft zelfs De Wereld Draait Door gehaald! Tijdens de
NKC behaalden we de 9e plaats van
de 25. Met de NK werden 16 UWTCers uitgenodigd waarvan 1 ook Nederlands Kampioen werd. Met de
afdelingswedstrijden (Bmx West
Competitie) reden 45 UWTC-ers
mee voor de eindzege. 8 hiervan behaalde het podium en 1 werd Kampioen. Aan de Noord Holland Cup
deden de meeste UTWC-ers mee,
57 maar liefst. 15 behaalde het podium en 3 werden Kampioen.
Dit jaar hebben we in plaats van de
Grote Club Actie een andere actie gedaan, het varkentjeskrassen.
Hiermee is ruim 1800,- opgehaald.
De topverkopers waren Melvin van

der Meer en Roberto Blom met 6
boekjes. Als dank hiervoor kregen
ze een tegoedbon.
Na de eerste bingo ronde werden
de plaatsen van het tijdrijden bekend gemaakt. Een record aantal deelnemers van 51 deze keer.
En ook voor het eerst een gedeelde 3e plaats, nagekeken op de 100e
seconde. Deze 3e plaats was voor
Gerard de Veer en Wouter Plaisant
van der Wal, de 2e plaats voor Sam
Verhulst en de 1e plaats voor Michael Schekkerman. Hij mag een
jaar lang van de wisselbeker genieten. We wilden gaan beginnen met
het uitreiken van de bekers voor de
club competitie maar werden opgeschrikt door het bezoek van een
4-tal Zwarte Pieten.
Pieten
Liedjes zingen, pepernoten gooien
en bekers uitdelen. De Pieten hielpen met de bekers uitdelen voor
de jongste leden. De 1e 3 ook nog
met de Pieten op de foto! Ze hadden zelfs nog een zak met pakjes bij
zich. Nadat ze ook nog een poosje
geholpen hadden met het opzoeken
van de nummers moesten ze gauw
weer verder. Na de 2e ronde verder met uitreiken van de bekers van
de clubcompetitie, en het huldigen
van onze Kampioenen. Noord Hol-

Goed voetbal levert
Argon drie punten
Mijdrecht - De verste uitwedstrijd
voor Argon in de Topklasse heeft
niet alleen punten opgeleverd bij de
benzinepomp, maar ook op de ranglijst. Een goed voetballend Argon
won op een bevroren veld van E.V.V.
In de tweede helft scoorde Patrick
Lokken vanaf de penalty stip na een
handsbal van Dries Verbeemen het
enige en winnende doelpunt.
In de beginfase bleek meteen dat
E.V.V. en Argon qua spel in veel
opzichten op elkaar lijken. Beide
teams krijgen weinig doelpunten
tegen, maar beide scoren ook weinig. Langs de kant werd al snel gesproken van “een typische 0-0 wedstrijd.” E.V.V. liet Argon het spel maken en probeerde er door middel
van de counter snel uit te komen.
De eerste kans van de wedstrijd
was voor E.V.V. toen Argon een bal
van de doellijn werkte na een corner. Het eerste half uur was Argon
de betere ploeg, maar dit resulteerde niet echt in uitgespeelde kansen.
Patrick Lokken was een aantal keren dichtbij, maar hij kon E.V.V. keeper Vercruijsse niet echt verontrusten.
E.V.V. kreeg in de 34e minuut de
beste kans voor E.V.V. in de eerste helft. Aziz Ouaouirst durfde een
bal niet te blokken zodoende kwam
hij voor de voeten van E.V.V. middenvelder Barten die recht op Argon doelman Rijnvis schoot. In de
39e minuut reageerde Jocelino de
Sa attent door een E.V.V. doelpunt
te voorkomen met een correcte sliding. Vlak voor rust kreeg Argon zijn
beste kans. Aziz Ouaouirst zette met
een strakke dieptepass Joshua Patrick vrij voor het E.V.V. doel, zijn

schot ging net naast. Zo gingen beide teams rusten bij een 0-0 stand,
had Argon een licht veldoverwicht,
maar de kansenverhouding was ongeveer gelijk.
Gevaarlijk
Na rust was het Argon wat de klok
sloeg. In de 54e minuut schoot Thabiso van Zeijl na een mooi uitgespeelde aanval van Argon op doel.
Niet veel later was het weer van Zeijl die gevaarlijk was, maar ook deze
keer schoot hij naast. E.V.V. kreeg in
de 65e minuut zijn eerste kans van
de tweede helft, Schijvenaars schoot
vanaf zestien meter over. In de 68e
minuut werd het goede voetbal van
Argon eindelijk beloond. Anton den
Haan zette van rechts de bal voor.
E.V.V. verdediger Verbeemen sprong
hoog in de lucht om deze bal tegen
te houden. De bal kwam tegen beide armen en scheidsrechter Weijers
wees terecht resoluut naar de stip.
Patrick Lokken benutte de strafschop en bracht Argon op de verdiende voorsprong: 0-1. Nog geen
twee minuten later pakte de gefrustreerde Verbeemen geel en had
hierbij geluk dat hij voor zijn handsbal eerder geen geel kreeg.
Halverwege de tweede helft kreeg
van Zeijl de bal aangespeeld aan de
linkerkant van het veld. Hij speelde makkelijk Joep op den Kamp uit
en stormde het strafschopgebied in.
Daar werd hij getorpedeerd door
Verbeemen. Weijers gaf deze keer
geen strafschop, maar tot ieders
verbazing van Zeijl een gele kaart
voor een “schwalbe”. Hier maakte
Weijers een grote fout, want Verbeemen had zijn tweede geel verdiend
en dus rood en Argon een penalty.
E.V.V. probeerde daarna wel wat te-

De Paddestoel 2 gaat voor
prolongatie biljart-titel
Mijdrecht - In speelweek 15 heeft
De Paddestoel 2 weer iets meer afstand genomen van de achtervolgers. Met name De Schans liet
het lelijk liggen tegen De Kromme
Mijdrecht 1. Cens 1 en De Kuiper/
van Wijk blijven op enige afstand
volgen.
Deze week was Jos Bader (zie foto) de opvallendste speler door in de
laatste beurt 15 caramboles te maken, hetgeen 48,39% van zijn te maken punten is. Jim van Zwieten en
Leen Cornelisse hadden de kortste
partijen met 18 beurten.
Door de staking bij TNT-post zijn
een aantal wedstrijdformulieren niet
binnen gekomen.
De Kromme Mijdrecht 2 won verrassend met 5-4 van De Merel/Heerenlux 1. Kees Griffioen had met 25
beurten de kortste partij in deze
wedstrijd tegen Anthonie Schuurman.
De Paddestoel 2 vernederde met
9-0 De Merel/Heerenlux 2. Jim van
Zwieten in 18 beurten, Cock Verver
in 32 beurten, Pim de Jager in 23
beurten en Robert Daalhuizen in 24
beurten hadden geen kind aan De
Merel/Heerenlux 2.
De Schans verslikte zich met 3-6 in
de Kromme Mijdrecht 1. John Oldersma, Martin Hoegee en Chris
Verhoef waren de spelers van De
Schans de baas. Hein Voorneveld
zorgde met winst ook nog voor het
extra punt van zijn team.
De Merel/Heerenlux 3 liet zich met
4-5 verrassen door Stieva Aalsmeer.

Wil Bouweriks was in 20 beurten
veel te sterk voor Wim Berkelaar.
Derk Bunders had geen moeite met
Cor van Wijk. Ton Bocxe kwam maar
2 caramboles tekort tegen Jan van
der Meer.
De Springbok 2 won keurig met 6-3
van De Paddestoel 3. Piet Slingerland speelde in 20 beurten Jos van
Wijk van de biljarttafel. Nico de Boer
en Cees Hemmer zorgden voor de
overige De Hoefse punten.
DIO 2 verloor nipt met 4-5 van Bob’s
Bar. Richard van Kolck was Hennie
Hoffmans de baas. Richard Schreurs
was te sterk voor Hennie van ’t Hul.
Ton Brantsema en Pieter Stokhof
haalden de punten voor DIO 2.
De Vrijheid/Biljartmakers konden

land Kampioen 2010 zijn geworden
Ferdi Cevahir, Bart van Bemmelen
en Mats de Bruin. BWC Kampioen
2010 is geworden Bart van Bemmelen. Bart is grossier van de Kampioenstitels, hij werd ook Nationaal
Kampioen 2010 en zelfs Nederlands
Kampioen 2010. Nog een ronde bingo en dan de veiling van de startplaatsen op het starthek.
Het was de bedoeling om hiermee
geld in te zamelen voor een overkapping van de nieuwe startheuvel.
Na een spannende veiling waren alle plaatsen “verkocht” voor het geweldige bedrag van 2770,-. Hier kan
wel een aardige overkapping van
betaald worden. Dan nog de laatste bingo ronde met de hoofdprijs:
een terras verwarmer gesponsord
door Tuincentrum Het Oosten uit
Aalsmeer. We hebben weer een geweldige leuke middag gehad waarbij de kinderen in het zonnetje gezet zijn voor hun prestaties het afgelopen jaar. De club kampioenen
2010 zijn geworden: groep 1 Daan
de Bruin, groep 2 Melvin van der
Meer, groep 3 Donne van Spankeren, groep 4 Joey Nap, groep 5 Mitchell Vink, groep 6 Arjan van Bodegraven, groep 7 Sven Wiebes, groep
8 Olaf van der Wijngaard, groep 9
Michael Schekkerman.
rug te doen, maar dit lukte de ploeg
uit Echt niet. In de laatste minuut
van de reguliere speeltijd werd Patrick Lokken diep gestuurd door
Aziz Ouaouirst, oog in oog met Vercruijsse schoot hij recht op de doelman van E.V.V. In de blessuretijd
kwam Aziz Ouaouirst één op één te
staan tegen Vercruijsse. Hij kon de
bal zo over de E.V.V. doelman stiften,
maar hij speelde de bal af op Brayton Biekman wat niet de beste keus
was. E.V.V. probeerde nog de gelijkmaker te forceren. De beste mogelijkheid was er voor invaller Soufiane Moutawakil. Zijn schot verdween
heel ver naast het doel.
Zo won Argon terecht van E.V.V. en
staat Argon hiermee stevig op de
vierde plaats in de Topklasse zondag. Volgend seizoen zal Argon het
zonder Marcel Keijzer moeten doen.
Afgelopen week werd bekend dat
Marcel Keijzer en de Stichting Topsport Argon in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. Marcel Keijzer is
op dit moment bezig met de cursus
Coach Betaald Voetbal en zal daarna op zoek naar een nieuwe uitdaging. Argonauten weten dat Marcel
Keijzer er alles aan zal doen om er
voor te zorgen dat het eerste Topklasse seizoen voor Argon goed eindigt.
Opstelling Argon: Kevin Rijnvis, Rory van Gulik, Tuan Trong Minh, Jocelino de Sa, Nicolaï Verbiest(85e minuut Jasper de Haer), Kevin van Essen, Thabiso van Zeijl, Anton den
Haan, Patrick Lokken, Aziz Ouaouirst, Joshua Patrick (80e minuut
Brayton Biekman).
Opstelling E.V.V: Michel Vercruijsse, Thomas Janssen,Dries Verbeemen, Joep Op den Kamp (75e Soufiane Moutawakil), Kjell Knops, Steven Barten, Dennis Welters, Joas Siahaija, Jeroen Evelein, Jelle Schijvenaars en Michiel Pluim(81e Noud
Schoolmeesters).
het niet bolwerken tegen De Kuiper/van Wijk, uitslag 3-6. Na een
voorgerecht tussen Nico van Soeren en Martin Heijman, ruimschoots
gewonnen door Nico, volgde het
hoofdgerecht. Dit was een treffen tussen Bert Loogman en Kees
de Zwart. In een spannende partij
maakte Bert met een slotserie van
22 car. de partij uit. Maar Kees wist
in de nabeurt een gelijkspel af te
dwingen.
Hero Janzing en Michael de Kuiper zorgden met overwinningen dat
De Kuiper/van Wijk in de kopgroep
blijft.
Stand na 15 speelweken:
1. De Paddestoel 2
96 punten
2. De Schans
87 punten
3. Cens 1
86 punten
4. De Kuiper/van Wijk
84 punten
5. De Merel/Heerenlux 1 78 punten
6. De Merel/Heerenlux 3 77 punten
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Denkend aan de herfst …..
… zie ik glanzende naaktslakken traag door
zompig grasland gaan. Deze variant op Marsman’s beroemde gedicht schoot mij door het
hoofd toen ik tijdens het maaien, de ene na
de andere naaktslak voor de naderende messen moest redden. Nederland heeft voor deze
beesten een ideaal klimaat: niet te warm en
niet te koud en met bovendien genoeg vochtige
omgeving om het zonder huisje uit te kunnen houden. Zeker in deze natte tijd van het
jaar kunnen ze het grootste deel van de dag
hun veilige vochtige schuilplaatsen verlaten.
Dit stukje natuur komt zo dicht bij huis dat het
niet raadzaam is in het donker over het natte
gras te lopen want voor je het weet heb je zo’n
dakloze lopende maag onder je voeten. Slakken, de enige weekdieren die op het land leven,
worden in het Latijn Gastropoda genoemd, wat
inderdaad maag op poten betekent. Onder zijn
gladde mantel bevinden zich zijn organen. Zo
nu en dan ontstaat er een gapend gat in de
mantel, zijn ademopening. Het grootste, geribbelde gedeelte is zijn voet. De naaktslak die
nu het meest in het oog springt vanwege zijn
omvang is de grote wegslak die in nogal wat

kleurvarianten voor kan komen tot aan oranje
toe. De voet is altijd oranje met zwart gekleurd.
Deze grote wegslak kan erg groot worden tot
wel 20 cm of meer. Bij (moes-) tuiniers is hij niet
populair want het zijn gulzige eters die per dag
wel de helft van hun lichaamsgewicht kunnen
verorberen en het vooral gemunt hebben op
de trots van de tuinier. Met een rasp in hun
mond, een soort lint waarop zich duizenden
achterwaarts gerichte tandjes bevinden, schrapen ze het voedsel laag voor laag af. In deze
tijd van het jaar is het beestje meer bezig alle
rotzooi op te ruimen dan schade aan te richten.
Bij mij achter in de tuin is hij druk doende met
het wegwerken van de appels die ongeoogst
op de grond zijn beland. Dat deze hermafrodiet, die dus zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtsorganen heeft, ook nog met andere
dingen bezig is kunt u ontdekken als u hier en
daar aan de rand van het gazon een grote
steen optilt. Dikke kans dat u daaronder een
kluitje witte eieren aantreft die de slak daar als
aanstaand nageslacht achterlaat.
Sep Van de Voort, IVN De Ronde Venen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Officiële opening clubhuis
De Amstel in Veenweidebad
De Ronde Venen - Eindelijk was
het dan zover afgelopen zaterdagavond. Na de oplevering van het
clubhuis in het Veenweidebad half
juni is er door vele vrijwilligers heel
hard gewerkt aan het “eigen maken” van de prachtige ruimte die
Optisport de Amstel en de ZDRV
heeft aangeboden. De ruimte, een
soort Skybox met een schitterend
uitzicht op het wedstrijdbad, zoals
elke zwemvereniging in Nederland
dat zich zou wensen, verdiende wat
eigen sfeer. In de afgelopen maanden hebben de leden van De Amstel hard geschilderd, een bar gebouwd, een keuken ingericht, meubilair geregeld en vervoerd, sponsors gecharterd voor een grootbeeld
TV en een prachtige geluidsinstallatie en tot slot alles nog eens extra
gepoetst.
En afgelopen zaterdagavond werd
die ruimte officieel geopend met
een feestje voor niet alleen die harde werkers, maar voor alle leden,
oud-leden, ereleden, sponsors, adverteerders en alle anderen die De
Amstel een warm hard toedragen.
Het werd een heel gezellige avond,
met een hapje, drankje, muziekje,
babbeltje en toespraakje, waarbij de
“goede oude tijd” ter sprake kwam,
het zwervende bestaan van de Amstel in Uithoorn, in het Veenbad totdat ze eindelijk na bijna 50 jaar een
eigen plek en een eigen bad gevonden hebben. Zeker een feestje
waard dus!
Wil je weten hoe het er bij de Amstel
aan toegaat en wat de Amstel nog
meer doet? Kijk dan eens op hun
website
(www.zpv-de-amstel.nl)
voor alle mogelijkheden met zwemmen en waterpolo van jong tot oud!

Activiteitenmiddag kinderboerderij
Uithoorn – Woensdag 8 december wordt er bij kinderboerderij
de Olievaar weer een activiteitenmiddag georganiseerd.
Het vindt plaats van 13.30 uur tot
15.30 uur. Er zullen dan vvetbollen
geknutseld kunnen worden voor de
buitenvogels.
Als het niet glad is op de weg rijdt
ook de huifkar door het Libellebos. En om op te warmen krijgen de kinderen een lekker be-

kertje
warme
chocolademelk
met wat lekkers erbij. De kosten voor deze activiteit zijn 2 euro.
U vindt de kinderboerderij aan de
A. Philipsweg 10 in Uithoorn.

Kerst Koppel
klaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 7 december organiseert Onder Ons een kop-

pel klaverjasavond met leuke kerstprijzen. Iedere klaverjasliefhebber is
van harte welkom, de avond begint
om 20.00 uur in café het Meertje
Achterbos 101 in Vinkeveen.
Dinsdag 23 november was Martien
de Kuijer de beste met 5181 punten, 2e. Frans Bierstekers met 5080
punten, 3e Rieky Kooiman met 5003
punten, 4e. Neeltje Bosman met
4847 punten, 5e.
Ben ten Den Met 4565 punten, Ferry Verbraak moest met 3933 punten genoegen nemen met de laatste plaats.

Italiaans temperament en Hollandse
nuchterheid bij cabaretière Veronique
Vinkeveen - Cabaretière Veronique Sodano speelt met haar programma “ Made in Italy” op vrijdagavond 10 december in De
Boei, Kerklaan 32, 3645 ZL Vinkeveen.
Het programma begint om 20.30
uur. In haar voorstelling toont ze
haar Italiaanse temperament tegenover de Hollandse nuchterheid , verleidt ze haar publiek tot “ La Dolce
Vita” met haar kookkunst en betovert ze iedereen met haar waanzinnige stem. Veronique studeerde in
2005 cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag .
Haar carrière als cabaretière begon
na het winnen van het Camuz Kleinkunst Festival 2006. Ze kreeg de
Holland Podium Prijs 2007 en was
finalist Leids Cabaret festival 2008.
Haar programma “Made in Italy”
was haar eerste programnma, gevolgd door Zoet en Zuur. Dit jaar is
een reprise van “Made in Italy” wegens een spetterend eerste seizoen.
Veronique heeft een aanstekelijke
humor, kan zeer goed zingen, heeft
een fantastische podiumuitstraling,

is een ontwapenende theaterpersoonlijkheid.
Koken met Italiaanse passie
In “Made in Italy” gaat er niets boven La Famiglia ! en natuurlijk pasta, pizza, panna cotta, marscarpone,
caffé, parmigliano, tortellini, salti in
bocca alla romana ..........
Haar twee muzikanten, David Lucas
op saxofoon en Guy Mikkels gitaren
spelen in haar programma La Famiglia. Veronique presenteert de heerlijkste gerechten aan hen, alles met
een muzikaal sausje vol Italiaans
temperament overgoten.
Toegangskaarten
De toegangsprijs bedraagt 10,-,
voor jongeren op vertoon van studie- of schoolpas 5,-. Reserveringen
op www.cultura-drv.nl zijn mogelijk tot 3 dagen voor het programma
.Kaarten zijn eveneens verkrijgbaar
bij boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom, Mijdrecht, drogisterij De Bree, Herenweg 12, Vinkeveen en aan de zaal een half uur
voor aanvang.

Maurits de Vries haalt
flink uit!
De Kwakel - Afgelopen week
stond de voorlaatste volledige
competitieronde van het district
Veen en Rijnstreek op het programma.
De contouren van de ranglijsten zijn
enigszins zichtbaar en voor een aantal teams van biljartvereniging ‘t Fort
zijn er nog kansen om kampioen te
worden. In de C5 Libre klasse maakt
het team van Frans van Doorn goede kans om kampioen te worden.
Deze week speelden de heren een
uitwedstrijd tegen De Kroon uit Alphen aan den Rijn. Nadat ze vorige
week een gevoelige nederlaag kregen te verwerken stonden alle neuzen weer dezelfde kant op. Frans zelf
mocht het spits afbijten en liet tegen
Koos Moens zien dat het moeilijk is
om hem te verslaan. Frans was in 31
beurten uit. Zijn tegenstander was
nog maar op de helft. Tweede speler Peter Maijenburg wist ook weer
wat winnen was. Tegen Henk Jimmink had Peter een lastige tegenstander. Maar na een serie van 9 en
een serie van 8 was Henk met stomheid geslagen en kon deze tik niet
meer te boven komen. Peter had
slechts 29 beurten nodig om uit te
gaan. Een mooi gemiddelde. Arjan
Plasmeijer wilde het voorbeeld van
zijn teammaten volgen. In het begin
liep het allemaal wat stroef bij Arjan,
hij ging een beetje mee met het spel
van zijn tegenstander, maar gelukkig begint het halverwege de partij
te draaien bij Arjan. Door steeds 4 of
meer caramboles te halen was Arjan eerder uit dan zijn tegenstander.
Ook hij had 29 beurten nodig. Last
but not least was het de beurt aan
4e speler Maurits de Vries. Maurits
heeft het altijd lastig met zijn tegenstanders in de C5. Niet dat deze tegenstanders goed zijn maar min of
meer omdat Maurits zelf zijn eigen
tegenstander is. Het leek deze week
wel of Maurits een knop had omgedraaid. Waar anders met krachttermen word gebiljart was het nu juist
het hele rustige spel wat Maurits
verder hielp. Het werpte ook direct
zijn vruchten af want Maurits was in
slechts 22 beurten uit. Een fantastisch gemiddelde van 1.36. Dit moet
Maurits voldoende zelfvertrouwen
geven voor de rest van het seizoen.
Overwinning
Door de 9-0 overwinning van dit
team kan het kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Maar je bent
nooit kampioen voordat de laatste
carambole gespeeld is. Volgende
week weten we meer.
Het team van Willem Holla, wat nog
in de race is voor een podiumplaats
speelde thuis tegen Inn ‘t Lelieveld.
Jack Baak moest verstek laten gaan
en voor hem speelde Flip Hogervorst. Flip staat er over t algemeen
wel als er wat van hem wordt gevraagd. Ook nu wist Flip de 2 punten
binnen te slepen. Willem Holla, voor
deze gelegenheid 2e speler, had een
taaie tegenstander. Tot het eind aan
toe ging het gelijk op en konden
beiden winnen. Het was Willem Holla die aan het langste eind trok. Pieter Langelaan had het moeilijk deze avond. Er werd flink tegen hem
gepraat, door zowel de tegenstander als de scheidsrechter, en dat is
nou net wat Pieter niet nodig heeft.
Tegenstander Rik van Amerongen
maakte er dankbaar gebruik van en
wist de partij binnen te slepen.
Chris Draaisma tenslotte mocht proberen de overwinning veilig te stellen. Chris, het hele seizoen al goed
in vorm, had als tegenstander Eef
van Amerongen. Normaal weet je
dat je tegen deze speler genoeg
beurten krijgt om de partij winnend af te sluiten. Eef had echter
de avond van zijn leven. In 21 beurten had hij zijn 30 caramboles bij elkaar. En dan kun je zelfs als je Chris
Draaisma heet niet van winnen.

Race
Het team van Gerard Plasmeijer was
ook nog in de race voor de top 3.
Maar na afgelopen week lijken deze te zijn afgehaakt. Alleen Gerard
zelf wist nog zijn partij te winnen,
de overige 3 kwam veel te kort. Het
team leed daardoor een gevoelige
7-2 nederlaag. Het word hierdoor
nog moeilijk om de top 3 te bereiken. In de C4 klasse staat het team
van Aad van der Laan bovenaan.
Hun voorsprong slinkt echter zienderogen. Deze week speelden ze in
Weteringbrug een uitwedstrijd tegen De Sport. Het bleek achteraf
een snel avondje te worden. Want
de langste partij duurde slechts 28
beurten. Aad van der Laan had in
tegenstander Bert van der Lip een
kwade. Bert had 28 beurten nodig
om zijn 59 caramboles binnen te halen. Aad kwam niet verder dan 34.
Voorzitter Arjan Vlasman dacht wat
Bert kan, kan ik ook. Hij had zelfs
een beurt minder nodig. Tegenstander Piet van Veen had er slechts 20.
Aad van Kessel stond er bij en keek
ernaar hoe tegenstander Hans Verdel in 22 beurten uit ging. Normaal
kan Aad nog wel eens antwoord
geven, ditmaal moest hij het antwoord schuldig blijven. Als 4e speler moest Kees van der Meer proberen de overwinning mee naar De
Kwakel te slepen. Kees staat er als
het moet. In 26 beurten gaf hij de
voorzitter van het district, Harry van
Veen, het nakijken. Zo konden er 5
punten mee terug naar huis genomen worden. Naar later bleek genoeg om bovenaan de ranglijst te
blijven staan. Ze zullen de laatste
competitieronde nog even alle zeilen bij moeten zetten.
Klassering
In de B1 klasse had het team van
Jan van Doorn lang uitzicht op een
goede klassering in de rangschikking. Er werd de laatste weken echter met grote uitslagen verloren. Eén
noemenswaardig feit is het vermelden nog wel waard. In de onderlinge
wedstrijd tegen het team van Bart
de Bruyn stond Marco van Kessel
met 25-3 voor tegen Martien Plasmeijer. Aan het eind van het liedje was Martien uit en moest Marco
er nog 3. Zo zie je maar weer dat je
nooit verloren hebt zolang de laatste
carambole nog niet is gemaakt. De-

Verdere informatie:
www.cultura-drv.nl
Idee voor Sinterklaas? Kaartje cabaret Veronique Sodano: een wervelwind vol passie
ze week speelde het team van Jan
een thuiswedstrijd tegen ROAC uit
Rijpwetering. Jan had zelf weer een
topavond. Voor de 5e keer dit seizoen wist Jan zijn partij met een gemiddelde van boven de 1 winnend
af te sluiten. Chappeau! Marco van
Kessel volgde het voorbeeld van zijn
kopman. Hij had echter wat meer
beurten nodig als Jan maar toch
een prima overwinning. Theo Bartels haalde ook zijn benodigde aantal caramboles evenals zijn tegenstander. Theo moest hierdoor een
remise afstaan. Eindelijk weer eens
een klinkende overwinning voor dit
team. Jos Spring in ‘t Veld mocht samen met Henny van Doorn proberen om de punten binnen De Kwakel te houden. John van Dam genoot
op Curaçao van de carribische zon.
Jos zelfde speelde sterk en stuurde
routinier Arie Roubos naar huis met
niks. Henny van Doorn speelde zeker niet slecht deze avond, hij moest
toch de punten aan zijn tegenstanders laten. Door het goede spel van
Jos kon hij naar later bleek zelfs 3
punten bijschrijven. Een 3-4 nederlaag voor dit team.
De “oudjes” van het team van Piet
Bocxe die hoor je niet. Maar ze stijgen met stip naar de 3e plaats deze
week. Dit was het gevolg van de 6-1
overwinning die ze uit Jacobswoude
wisten weg te slepen. Het beloofd
voor deze heren nog een spannend
slot. Bart de Bruyn en cs. hadden
in Leimuiden een lastige avond. Alleen Bart haalde zijn niveau en kon
winnen. Martien Plasmeijer en Plat
Voorn faalden.
In de B2 klasse tenslotte trad het
team van Wery Koeleman thuis aan
tegen naaste concurrent De Plas uit
Langeraar. Wery had in tegenstander Koos Mank iemand waar hij zich
aan op kon trekken. Beiden verloren elkaar tijdens de partij niet uit
het oog wat een remise tot gevolg
had. Alex van der Hulst heeft meer
verstand van bloemen de laatste tijd
dan van biljarten. Want slechts 15
caramboles uit 58 beurten is geen
resultaat om jezelf op de borst te
slaan. Kees Smit deed het stukken
beter. Als je als tegenstander een
vrouw treft sta je bij voorbaat al met
1-0 achter. Kees wist deze achterstand echter om te zetten in winst.
Het leverde echter niet de totaaloverwinning op. Daarvoor was het
minimale aantal caramboles wat
Alex had gehaald veel te weinig.
Volgende week de laatste volledige
competitieronde. Dan zullen de prijzen bijna verdeeld worden.
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Wilnisse Ondernemers vierden zaterdag jl. groot feest:

Wilnis heeft eindelijk weer een gezellig winkeldorpshart

De Wilnisse ondernemers hebben het na
ruim zeven jaar voor elkaar! Hun vroeger altijd zo sfeervolle dorpswinkelhart is er weer.
Na zeven jaar vragen bij de gemeente, vergaderen, afwijzingen, weer plannen maken,
het bijna opgeven maar toch er weer hard
tegenaan gaan kregen zij waar ze recht op
hadden: weer een keurig opgemaakt dorpshart! Een sfeervolle winkelstraat die past bij
het gezellige Wilnis. Want al mag het dan een
klein dorpje zijn, met een winkelstraatje,
je kan er gezellig boodschappen doen, wat
eten of drinken, naar de kapper of schoonheidsspecialiste. Er is een warme bakker,
ambachtelijke slager, groenteman, juwelier,
modezaak, drogist, kortom er is van alles en
nu na de renovatie of opknapbeurt, net hoe

je het noemen wilt, ruime parkeergelegenheid voor de deur.
Dus niet meer rondjes rijden voor een parkeerplaats, niet meer sjouwen met boodschappen, gewoon lekker dorps winkelen,
het kan weer in Wilnis dorp.

vele evenementen En had je het toch koud,
kon je genieten van warme chocolademelk,
erwtensoep, warme worst, een bakkie koffie
of een borrel.

Om een uur, plus het Wilnisse kwartiertje
was de officiële opening van het vernieuwde
Om het heugelijke feit te vieren was er zater- dorpshuis. Wethouders Dekker en Roosendag jl feest in het dorp. Van ’s morgens tien daal waren hiervoor naar Wilnis gekomen en
tot twaalf uur ’s nachts. Overdag was er veel met het oplaten van velen ballonnen werd
te beleven voor jong en oud en ’s avonds live het ‘ project Wilnis dorp’ afgesloten. Alleen
muziek onder het genot van een hapje en de beloofde bankjes en een lichtpunt bij de
een drankje. Helaas werkten de weergoden oude plataan moeten nog worden aangein het begin niet erg mee. Koud en rond de bracht, maar de Wilnisse ondernemers hebklok van toen begon het te sneeuwen. Ge- ben er alle vertrouwen in dat ook dat wel in
lukkig stopte de sneeuw na anderhalf uur orde komt.
en werd er ondanks de kou genoten van de
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